
๑

บนดวงหน้าของหญิงสาวที่สะท้อนอยู่ในกระจกบานใสในห้องน�้า
โรงแรมชื่อดัง มีดวงตาสีเทอร์คอยส์จากคอนแทกต์เลนส์อันใหม่ ดวงตา

กลมโตเป็นประกายเจิดจ้า แพขนตายาวดัดงอน กรีดอายไลเนอร์สองชั้น

เน้นดวงตาให้ดูโดดเด่น จมูกเรยีวโด่ง พวงแก้มอิ่มนั้นเพิ่งตบแป้งสสี้มอม

ชมพู ช่วยขบัผวินวลเนยีนให้ดูผุดผ่อง 

ฝ่ามอืเรยีวลบูผมที่มดัซ่อนเอาไว้ ก่อนหยบิวกิผมบ๊อบสั้นสนี�้าตาลเข้ม

สวมทบั คว้ากิ๊บสดี�าตวัเลก็ๆ มาตดิด้านในจนแน่นหนา ลปิกลอสสแีดงสด

ถูกแต่งแต้มลงไปบนริมฝีปากอวบอิ่ม ดวงหน้างดงามนั้นเอียงซ้ายขวา 

ก่อนจะหมุนตัวในชุดเกาะอกสีโอลด์โรสส�ารวจความเรียบร้อยเป็นขั้นตอน

สุดท้าย

เสียงข้อความเข้าดังขึ้น มือเรียวคว้าโทรศัพท์ขึ้นมาเปิดดูข้อความ

ด้านใน

ลูกค้า: พกิดัโต๊ะแรกแถวรมิหน้าต่าง สวมเสื้อโปโลสกีรมท่า

Rose: รบัทราบ อกีห้านาทไีปถงึ
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ลูกค้า: O.K.

กดส่งข้อความสุดท้ายก่อนจะเก็บโทรศัพท์เข้ากระเป๋าคลัตช์ใบเก๋ 

รอยยิ้มแต้มใบหน้าสวยเซ็กซี่นั้น มือเรียวหยิบลิปกลอสสีแดงขึ้นแต้ม 

รมิฝีปากก่อนจะเกบ็เข้ากระเป๋า ดอกกุหลาบสแีดงสดถกูหยบิขึ้นมาเพง่พศิ

ภารกจิส�าคญัก�าลงัจะเริ่มต้นขึ้นในค�่าคนืนี้ 

หญงิสาวคนหนึ่งที่ปรากฏตวัขึ้นกลางห้องอาหารเรยีกสายตาหลายคู่

ให้เพียรหันมามอง แม้แต่เสียงเปียโนคลาสสิกที่ก�าลังบรรเลงอยู่บนเวที

เลก็ๆ กลางห้องอาหารยงัหยุดชะงกั เสยีงทุม้แว่วหวานของนกัร้องดงัประจ�า

ห้องอาหารขาดหายไปอย่างกะทนัหนั เรยีกสายตาหลายคูใ่ห้มองตามสายตา

ของนกัร้องหนุ่มคนนั้นโดยอตัโนมตั ิ

โรสก้าวเดินออกไปด้วยความมั่นใจในเสน่ห์อันเปี่ยมล้นของตัวเอง 

แต่ละก้าวย่างบนรองเท้าส้นสูงไม่ต�่ากว่าสามนิ้วนั้นมุ่งตรงไปข้างหน้าไม่มี

สะดุด เสยีงซุบซบิและถอนใจดงัให้ได้ยนิเมื่อเธอย่างกรายผ่านไป กุหลาบ

แดงเพยีงดอกเดยีวในมอืนั้นถูกประคองไว้อย่างถนอม หญงิสาวเจ้าของดอก

กหุลาบสแีดงปรายตามองเพยีงครั้งเดยีวกพ็บกบัคนส�าคญัอนัเป็นเป้าหมาย

ของเธอในค�่าคนืนี้

ที่โต๊ะรมิหน้าต่าง...ชายผูห้นึ่งก�าลงันั่งจบิไวน์อยูเ่งยีบๆ ไม่ได้มองตรง

มาที่เธอเช่นคนอื่นๆ...รมิฝีปากอิ่มยกยิ้มเพยีงนดิเดยีว ก่อนจะก้าวเดนิตรง

ไปโดยไม่มลีงัเล

“ขอโทษนะคะ ใช่คุณพลหรอืเปล่าคะ”

เสียงกระซิบถามที่ดังขึ้นเรียกให้ผู้ชายที่นั่งจิบไวน์เงยหน้าขึ้นมอง 

แรกเหน็ใบหน้าสวยเซก็ซี่ที่ถกูแต่งแต้มด้วยเครื่องส�าอางหนานั้น เจ้าของชื่อ

ที่ถูกเรียกถึงกับขยับแว่นมองพิศ แต่ไม่พบความคุ้นเคยใดๆ ในดวงตาตี่ 

คู่นั้นเลยแม้แต่น้อย

“ใช่ครบั ผมพล แต่คุณ...” 

แม้ไม่คุ้นเคย แต่การมีหญิงสาวทรงเสน่ห์มาทักทายถึงโต๊ะก็ท�าให้
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ชายที่ชื่อพลขยบัตวัตรง เหลยีวมองไปรอบกายกพ็บว่ามสีายตาอกีหลายคู่

ก�าลงัมองตรงมาที่เขาเป็นจุดเดยีวกนั

ท่าทีของชายเจ้าของโต๊ะท�าให้หญิงสาวผู้มาเยือนเปล่งเสียงหัวเราะ

สดใส กริยิานั้นเตะตาผู้พบเหน็ยิ่งนกั เพราะเปี่ยมเสน่ห์และมั่นใจ

“คณุพลนดัผูห้ญงิคนหนึ่งเอาไว้ที่นี่ ในค�่าคนืนี้” ถ้อยค�าที่เอ่ยออกมา

พร้อมรอยยิ้มและดวงตาสีเทอร์คอยส์เปล่งประกายนั้นท�าให้ลมหายใจ 

คนมองสะดุด

“ครบั แต่เธอยงัไม่มา แล้วคุณ...” 

“จะไม่เชญิให้สภุาพสตรแีสนสวยนั่งสกัหน่อยหรอืคะ ในเมื่อเจ้าของ

เก้าอี้ตวัจรงิยงัไม่มา” โรสไม่สนใจแววกงัขาและท่าทงีนุงงของเจ้าของโต๊ะแต่

อย่างใด “เรว็สคิะ มคีนมองเราทั้งคูอ่ยูน่ะคะ คณุสภุาพบรุษุคงไม่ปล่อยให้

สุภาพสตรรีอเก้อใช่ไหม” 

“เอ่อ...”

ท่าทลีงัเลนั้น ท�าให้สาวสวยเดนิเข้าไปชดิกบัคนที่นั่งอยู ่ดอกกหุลาบ

สีแดงสดเพียงดอกเดียวที่เธอถือติดมือมาถูกยื่นออกไปตรงหน้าของชาย 

ผู้นั้น

“กหุลาบสแีดงดอกนี้ คณุณฝีากโรสน�ามาให้คณุค่ะ” เธอเอ่ยออกไป

พร้อมโปรยยิ้ม

“วะ...ว่าอะไรนะครบั”

“ถ้าเจ้าของเก้าอี้ที่คณุพลก�าลงัรออยูค่อืคณุณกีไ็ม่ผดิแน่ค่ะ เธอฝาก

กุหลาบสแีดงดอกนี้มาให้คุณ และฝากโรสน�าเรื่องที่ส�าคญัที่สุดมาบอกกบั

คณุพลด้วย เราสองคนจะได้พดูคยุกนัถ้าคณุพลยอมรบักหุลาบดอกนี้และ

อนุญาตให้โรสนั่งลง” หญงิสาวยงัคงพูดต่อไปด้วยความมั่นใจเปี่ยมล้น

เสยีงเปียโนคลาสสกิบรรเลง บทเพลงทุม้หวานของนกัร้องหนุ่มที่ดงั

ขบักล่อมทุกคนในห้องอาหารแห่งนี้คล้ายมนตร์สะกด

“ครับ เชิญคุณโรสนั่ง” เขาพูดพลางยื่นมือไปรับดอกกุหลาบมาถือ
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เอาไว้ จ้องมองดอกไม้สีสวยสลับกับหญิงสาวเปี่ยมเสน่ห์ที่มีนามว่าโรส 

ด้วยแววกงัขาไม่จาง

หญงิสาวที่อ้างตวัว่าชื่อโรสเหลยีวมองไปรอบข้าง เหน็บรกิรนายหนึ่ง

กระวกีระวาดเข้ามาเลื่อนเก้าอี้ให้หญงิสาวนั่ง

“ขอบคณุ” ค�านั้นทอดหวาน แล้วโรสจงึหนัมาเผชญิหน้ากบัชายที่เธอ

เรยีกขานว่าพลอกีครั้ง

“ไม่ทราบว่าน้องณไีปไหนครบั แล้วคณุโรสมาแทนเธอได้อย่างไร ผม

งงไปหมดแล้ว”

โรสเลกิคิ้ว ยกแก้วไวน์ที่บรกิรเพิ่งรนิให้ขึ้นจบิเพยีงนดิเดยีวเท่านั้น 

ก่อนจะยิ้มหวานให้แก่เจ้าของค�าถาม

“ร้านอาหารที่นี่บรรยากาศดีนะคะ เหมาะกับคู่รัก” เธอเปรยขึ้น 

ก่อนจะหนัมองไปรอบๆ แล้วสบตาผูช้ายที่นั่งอยูฝ่ั่งตรงกนัข้ามอย่างรอคอย

ค�าตอบ

“ครบั” ค�ารบันั้นคล้ายละเมอ

“ท�าไมคุณพลถงึได้รบันดัคุณณใีนสถานที่เช่นนี้ล่ะคะ”

“ผมเหรอ” 

สหีน้าคนถามดูแตกตื่น

“ค่ะ”

“กป็กตนิี่ครบั ผมกบัน้องณเีราสนทิกนั บางครั้งเรากอ็อกไปทานข้าว

ข้างนอกด้วยกนับ้าง แต่กไ็ม่บ่อยนกั เพราะถงึจะท�างานที่เดยีวกนัแต่กอ็ยู่

คนละแผนก เวลาว่างไม่ค่อยตรงกนัเท่าไหร่” ค�าอธบิายนั้นเรยีบเรื่อย

“ฟังดูคุณพลสนทิกบัคุณณมีากนะคะ”

“กค็รบั เธอเปน็รุน่น้องที่ท�างาน คยุสนกุ อยูด่ว้ยแล้วสบายใจ” พอ

เริ่มคุ้นเคยกนัมากขึ้น กย็อมเล่าให้ฟังแต่โดยดี

“คุณพลยงัไม่มแีฟนใช่ไหมคะ”

สาวสวยเปลี่ยนเรื่องคุยกะทนัหนั และถามค�าถามซึ่งเธอรู้ค�าตอบดี
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อยู่แล้ว

“ก.็..ครบั” 

โรสหัวเราะแผ่วๆ เมื่อชายตรงหน้าขยับแว่นคล้ายจะอายเพราะ

ค�าถามของเธอและค�าตอบตรงๆ ของตวัเอง

“คุณโรสหวัเราะอะไรหรอืครบั”

“หวัเราะที่คุณตอบตรงๆ น่ะค่ะ ผู้ชายบางคนตอบโรสแบบนี้ทั้งที่มี

แฟนแล้ว คนพวกนั้นจะถูกรบิกุหลาบคนืจากโรส แต่ส�าหรบัคุณพล โรส 

รู้ว่าคุณพูดจรงิๆ” 

ค�าพดูของหญงิสาวนามว่าโรสยิ่งท�าให้คนฟังงุนงงเข้าไปใหญ่ ทว่าเขา

กอ็ดหวัเราะอารมณ์ขนัและความสดใสของเธอไม่ได.้..โรสงดงามและสดใส

เหมอืนดอกไม้ที่ก�าลงัเบ่งบานให้เหล่าภมรมาเชยชมยิ่งนกั

“กผ็มไม่รู้จะโกหกคุณโรสท�าไมนี่ครบั” เขาลูบท้ายทอยแก้เขนิ

“ที่คณุพลถามโรสว่าท�าไมคณุณถีงึมาไม่ได้” หญงิสาวทอดเสยีงอ่อน 

สังเกตท่าทีฝ่ายตรงข้ามที่ขยับนั่งตัวตรง สนใจเรื่องที่เธอก�าลังพูดมากขึ้น 

“คุณพลจะว่าอะไรไหมคะ ถ้าโรสจะบอกว่าคุณณกี�าลงัรบันดัหนุ่มหล่อคน

หนึ่งอยู่ห้องอาหารข้างๆ นี้ แต่กเ็กรงว่าคุณพลจะรอเธอนาน จงึส่งโรสมา 

บอกคุณแทนเธอ” หญิงสาวยิ้ม เมื่อประโยคของเธอท�าให้อีกฝ่ายมีสีหน้า 

ตื่นตระหนกขึ้นอย่างเหน็ได้ชดั

“คุณโรสพูดว่าอะไรนะครบั”

“คณุพลได้ยนิชดัแล้วนี่คะ ผูห้ญงิน่ารกัอย่างคุณณมีคีนมาสนใจบ้าง

กไ็ม่แปลกอะไร” เธอเหน็อกีฝ่ายมสีหีน้าซดีหนกักว่าเดมิ รอยยิ้มปรากฏขึ้น

บนรมิฝีปากของโรส “กหุลาบดอกนั้นแทนหวัใจของคณุณค่ีะ ถ้าคณุพลรบั

ดอกกุหลาบไว้ก็เท่ากับยอมรับหัวใจของเธอด้วย แต่ถ้าไม่...ก็ได้โปรดคืน

ดอกกุหลาบกลบัมาให้โรส”

“คุณโรส” พลคราง เรื่องที่หญงิสาวเอ่ยสร้างความตกใจให้พลเป็น

อย่างมาก แรกที่ได้ยนิว่าผู้หญงิที่นดัเขาไว้รบันดัผู้ชายอกีคนนั้น ยอมรบั
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ว่าคาดไม่ถงึและหงดุหงดิ แต่ประโยคต่อมาของหญงิสาวตรงหน้ากลบัสร้าง

ความตกใจให้เขายิ่งกว่า ทว่าในความตกใจนั้น ชายหนุ่มยอมรบัว่าเขาดใีจ

เป็นอย่างมาก

โรสหวัเราะแผ่วๆ เมื่อเหน็สหีน้าของผูช้ายตรงหน้า มอืเรยีวยกแก้ว

ไวน์ขึ้นจบิ หลุบตาลงดูเวลาในโทรศพัท์มอืถอื

๑๐ นาท.ี..ในที่สดุท�าลายสถติจิากครั้งสดุท้ายลงได้แล้ว ถงึเวลาต้อง

ปิดภารกจิคนืนี้ให้เสรจ็สิ้นลงเสยีที

“อยากจะรบั หรอืคนืดอกกหุลาบดอกนี้มาให้โรสคะ” หญงิสาวยกัไหล่ 

ท�าทีไม่ใส่ใจท่าทางคนตรงหน้า แล้วแบมือราวกับอยากจะได้ดอกกุหลาบ 

คนืเสยีเดี๋ยวนั้น

พลมที่าทลีงัเล สายตานั้นบ่งบอกว่าก�าลงัชั่งใจอย่างหนกั

“คณุโรสบอกว่า ถ้าผมยอมรบัดอกกหุลาบดอกนี้เอาไว้ หมายความ

ว่าผมต้องยอมรบัหวัใจของน้องณอีย่างนั้นใช่ไหมครบั” เขาถามกลบั

“ค่ะ” หญงิสาวยิ้ม ย�้าความเข้าใจนั้น

“คุณก�าลังจะบอกกับผมว่าน้องณี เอ่อ มีใจให้ผม” ค�าถามนั้นดู

ระมดัระวงั คล้ายไม่อยากเชื่อ

“คุณพลน่าจะรู้ค�าตอบนี้อยู่แล้วไม่ใช่เหรอคะ” เธอถามย�้า เดาใจ

ผู้ชายตรงหน้าได้แม้พูดคุยกนัไม่นานนกั

“ผมไม่แน่ใจ”

“ถ้าอย่างนั้นดูปากโรสให้ดีๆ  นะคะ” หญงิสาวขยบัตวั จ้องตาผู้ชาย

ตรงหน้า รอยยิ้มของเธอสดใสเหมอืนรุ่งอรุณอนัเฉดิฉาย

“ครบั” ค�าตอบรบัคล้ายถูกสะกด

“คุณณรีกัคุณค่ะ เธอมอบหมายให้โรสมาท�าภารกจิส�าคญันี้”

“ครบั” คนฟังได้แต่ขานรบัด้วยสหีน้าตกตะลงึ

“แต่คณุพลไม่ต้องตอบโรส ขอเพยีงแค่ถอืกุหลาบสแีดงดอกนี้เอาไว้ 

แล้วตอบค�าถามผู้หญิงที่ก�าลังจะก้าวเข้ามาหาคุณเถอะนะคะ” โรสพูดขึ้น 
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ก่อนที่หญงิสาวจะลุกขึ้นจากเก้าอี้

สวติช์ไฟถูกปิด ห้องทั้งห้องตกอยู่ในความมดื ก่อนที่เทยีนไขจะถูก

จดุขึ้นทลีะโต๊ะ โรสรบีกดข้อความจากโทรศพัท์ของเธอส่งไปปลายทางอย่าง

รวดเรว็

Rose: Yes.

เทียนบนแต่ละโต๊ะถูกจุดจนครบ เกิดแสงสีส้มนวลส่องสว่างไปทั่ว

ทั้งห้องอาหาร ท�าให้บรรยากาศยิ่งโรแมนตกิมากขึ้น 

พลเงยหน้าขึ้นจากโต๊ะของตวัเอง แล้วเขากไ็ด้พบกบัหญงิสาวคนหนึ่ง

ในชุดสีชมพูอ่อนหวาน ดวงตาของเธอยังมีแววหวาดหวั่นไม่มั่นใจ แต ่

ริมฝีปากเธอกลับยิ้มทั้งที่ยังคงสั่นระริก คราวนี้ไม่ต้องให้บริกรช่วยขยับ

เก้าอี้ออก แต่ชายหนุ่มผู้ถือดอกกุหลาบสีแดงเอาไว้ในมือเป็นฝ่ายลุกขึ้น 

แล้วเดนิไปหาผู้เป็นเจ้าของด้วยตวัเอง

“ขอบคณุครบัน้องณ ีที่รกัผูช้ายซื่อบื้ออย่างพี่” พดูจบกร็ั้งร่างในชุด

สชีมพูเข้ามาสวมกอดแนบชดิ

“ณีรักพี่พลค่ะ” ร่างในชุดสีชมพูกระซิบค�าที่เธอไม่เคยกล้าเอ่ยแก่

ผู้ชายที่เธอแอบรกัมานานหลายปี

โรสมองดเูหตกุารณ์ตรงหน้าพลางยิ้มสดใส ดวงตาสเีทอร์คอยส์เป็น

ประกายเจดิจ้า...ภารกจิของเธอส�าเรจ็ลงได้อย่างดเียี่ยมอกีครั้งหนึ่งแล้ว 

เจ้าของร่างอวบอิ่มค่อยๆ ก้าวถอยห่างจากมา มีความสุขที่ช่วยให้

คู่รักอีกคู่ได้สมหวัง หญิงสาวกลับไปที่เคาน์เตอร์ ช�าระเงินที่ลูกค้าจ่ายมา

กับแพ็กเกจดินเนอร์หรูของโรงแรมและเซอร์ไพรส์เล็กๆ อันน่าประทับใจ

นั้น พร้อมกบัรบักระเป๋าใบโตของเธอมาถอืเอาไว้ หยบิสทูเข้าชุดกบัชุดแสก็

เกาะอกสโีอลด์โรสมาสวม ยงัอิ่มเอมกบัความสขุที่มโีอกาสได้หยบิยื่นให้แก่

คู่รกัคู่หนึ่ง

“อุ๊ย” หญงิสาวสะดุ้งเมื่อได้ยนิเสยีงท้องของตวัเองร้อง แต่ค�่าคนืนี้

เธอไม่ได้มีคู่รักมาร่วมมื้อดินเนอร์ในโรงแรมหรูดังเช่นคู่อื่นเขา ดังนั้นจึง
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เดนิทอดน่องออกจากโรงแรม ผ่านร้านบะหมี่เป็ดที่เคยแวะมากนิบ่อยๆ แต่

น่าตลกที่เวลานี้กลบัไม่มใีครจ�าเธอได้สกัคน

“จรงิสนิะ คนืนี้เราคอืโรสนี่นา” เธอกระซบิกบัตวัเอง ก่อนยกัไหล่ 

ไม่สนใจ 

สาวสวยในชุดสโีอลด์โรสก้มหน้าก้มตากนิบะหมี่จนหมดชาม โดยมี

สายตาหลายคู่จ้องมองหญงิสาวที่มานั่งกนิบะหมี่เป็ดอยู่เพยีงล�าพงั

“เกบ็เงนิค่ะ” เธอเรยีกเจ้าของร้าน

“หกสิบบาทจ้ะหนู แหม หนูคนสวยนี่กินเหมือนหนูซอสเลยนะ 

บะหมี่สองก้อนเนื้อรวม น�้าขลุกขลกิ ไม่ผกั ไม่ถั่ว น�้าซุปหวัไช้เท้าเยอะๆ”

“มคีนกนิเหมอืนกนัด้วยหรอืคะป้า” โรสถามยิ้มๆ

“แต่หนูซอสน่ะไม่สวยเหมอืนหนู ชอบมากบัคุณหมอฟันหล่อๆ คง

ไม่ใช่แฟนกนัหรอก” เจ้าของร้านยงัคงพดู ขณะหยบิเงนิทอนส่งให้หญงิสาว

โรสรบัเงนินั้นมาก�าเอาไว้ไม่ให้มอืสั่น พยายามยิ้มฝืนๆ คนืกลบัไปให้ 

แต่กร็ู้ว่าท�าไม่ส�าเรจ็นกั

“ขอบใจจ้ะ แล้วมาใหม่นะ”

หญงิสาวไม่ตอบค�าเจ้าของร้าน ลุกเดนิออกมาจากร้านบะหมี่ ย้อน

กลบัไปที่โรงแรมแล้วส่งบตัรให้พนกังานขบัรถมาจอดหน้าโรงแรม ก่อนจะ

ก้าวขึ้นรถแล้วขบัออกไป ขณะขบัรถออกจากโรงแรมกลบัคอนโด ฟ้าที่เคย

ใสกลบัมดืครึ้ม ไม่นานฝนกเ็ทลงมาไม่ลมืหูลมืตา 

ถ้อยค�าของเจ้าของร้านบะหมี่ยงัตดิหชูดัเจน หยดน�้าใสๆ ค่อยๆ เอ่อ

ล้นขอบตาแข่งกับสายฝนจนอายไลเนอร์เลอะออกมา แต่หญิงสาวก็ไม่ได้

ใส่ใจ ในที่สุดเธอกก็ลบัมาถงึคอนโด แล้วจงึเงยหน้าขึ้นส่องกระจกรถ

“โอ๊ย เลอะเทอะจนดูไม่ได้เลย” เธอสูดจมูก พลางควานหากุญแจ

ร้านขายยาใต้คอนโด หวงัจะกลบัเข้าไปเปลี่ยนเสื้อผ้าให้เรยีบร้อยก่อนกลบั

ขึ้นห้อง

“เฮ้ย มนัหายไปไหนนะ” หญงิสาวที่ปรบัเปลี่ยนอารมณ์มาหลายครั้ง
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ในค�่าคืนนี้ตกใจเมื่อกุญแจร้านขายยาหายไป เธอยกมือตีหน้าผากตัวเอง

แรงๆ สองสามครั้งเมื่อนึกขึ้นมาได้ “ต้องลืมกุญแจทิ้งไว้ที่บ้านย่าอุ่นแน่ๆ 

ตายละ ทนีี้จะท�าไงด”ี บ่นพมึ กค็ว้าโทรศพัท์มาดูนาฬิกา

“ห้าทุ่มแล้ว ป่านนี้พี่หมอฐาน่าจะนอนแล้ว คงไม่ออกมาเดนินอกห้อง

หรอก” 

เธอให้ก�าลังใจตัวเองก่อนขยับวิกผมบ๊อบให้เข้าที่ แล้วหอบกระเป๋า 

สวมรองเท้าลงจากรถ ฝนซาเมด็ลงมากแล้ว เหลยีวซ้ายแลขวา เมื่อไม่เหน็ใคร

กว็ิ่งเข้าตกึคอนโดไปทนัท ีขณะรอลฟิต์ชั้น ๑๖ ซึ่งเป็นชั้นบนสุด กภ็าวนา

ว่าอย่าได้มใีครลงมาเจอเธอในสภาพนี้เลย 

เสยีงติ๊งต่องดงัขึ้น เจ้าของร่างเปียกปอนดใีจรบีวิ่งเข้าไปในลฟิต์อย่าง

ลงิโลดที่ไม่พบใครมาใช้ลฟิต์ร่วมกนั 

เมื่อประตูลิฟต์เปิดออก ร่างอิ่มที่มีเสื้อเปียกชื้นคลุมไหล่ ผมบ๊อบ

ยุ่งเหยิงและใบหน้าเปรอะคราบเครื่องส�าอางก็เยี่ยมหน้าออกไปมองด้าน

นอก...โถงทางเดนิเงยีบสงบ ยามวกิาลเช่นนี้ไม่มใีครอยู่ด้านนอกอกีแล้ว จงึ

รีบก้าวฉับๆ ออกไป หมายจะไปให้ถึงห้องชุดของตัวเองที่อยู่ริมสุดให้เร็ว

ที่สุด และภาวนาไม่ให้ห้องตรงกนัข้ามเปิดประตูออกมาในเวลาเช่นนี้

“เอาละนะ หนึ่ง...สอง...สาม...วิ่ง” สิ้นเสียงนับ ร่างอวบอิ่มก็หอบ

กระเป๋าพะรุงพะรังวิ่งอย่างทุลักทุเลจนกระทั่งถึงห้องของตัวเอง หญิงสาว

รบีกดรหสัเปิดห้องแล้วก้าวเข้าไปในห้องชดุด้วยความเรว็ ลุน้จนใจหายใจคว�่า

“เฮ้อ” หญงิสาวถอนใจ ทิ้งสมัภาระทั้งหมดลงกองกบัพื้นห้องไม่ไยด ี

มอืเรยีวดงึวกิผมบ๊อบโยนทิ้งลงบนพื้นอย่างเหนื่อยล้า

“ขอต้อนรบัสู่โลกแห่งความเป็นจรงินะ กมลชนก”



๒

ร่างที่นอนอยู่ในม้วนผ้านวมผนืหนาขยบัตวั อาทติย์ทอแสงสาด
เข้ามาทางผนังกระจกหนาบานใหญ่แยงนัยน์ตายิบหยีนั้นให้เริ่มขยับยุกยิก 

แพขนตาปลอมสองชั้นที่บัดนี้หลุดห้อยลงมาข้างหนึ่งท�าให้รู้สึกหนัก สร้าง

ความร�าคาญแก่คนที่ก�าลงันทิราอย่างแสนสุข มอืเรยีวข้างหนึ่งยกขึ้นขยี้ตา

ทั้งที่ดวงตายงัปิดสนทิ จนกระทั่งขนตาปลอมนั้นหลดุตดิมอืออกมา คนตา

ชั้นเดยีวที่พยายามจะฝืนนอนต่อจงึต้องลมืตาขึ้นอย่างเสยีไม่ได้

“โอ๊ย แสบชะมดั” คนที่ยงัคงอยูใ่นผ้านวมผนืหนาบ่นพมึ หมอนข้าง

ใบโตที่กอดเอาไว้เมื่อกลางดกึหล่นไปกองอยูข้่างเตยีงนอน เธอรบีหลบัตาลง

ให้น�้าตาที่ซึมออกมาได้หล่อเลี้ยงดวงตา แล้วเช็ดคราบอายไลเนอร์ที่เกาะ

ติดอยู่รอบดวงตาตี่ชั้นเดียว เจ้าของดวงหน้านั้นไม่ได้เห็นสภาพใบหน้า

เลอะเทอะเครื่องส�าอางและทรงผมหยกิหยกัศกที่มดัเอาไว้เมื่อคนืซึ่งเวลานี้

หลุดลุ่ยพนักนัจนเจบ็หนงัศรีษะ

“นี่ถ้าพี่แวนดี้รู้ว่าเผลอนอนโดยไม่ล้างเครื่องส�าอางออก มีหวังโดน

บ่นจนหูชาแน่” กมลชนกพูดอย่างนึกขัน นึกภาพครูสอนแต่งหน้าสาว-
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ประเภทสองที่คงเดินเท้าสะเอวท่าเป็ดรอบตัวเธอ แล้วร่ายค�าบ่นตามมา 

อกีเป็นกระบุงโกยที่ไม่ยอมปฏบิตัติามที่สอนอย่างเคร่งครดั

หญิงสาวยกมือขึ้นปิดปากหาวแล้วท�าท่าจะล้มตัวลงนอนต่อ แต่

แสงแดดจ้าที่แยงตานั้นท�าให้เธอร�าคาญ ด้วยไม่ชอบนอนในที่ที่มแีสงสว่าง 

ทั้งๆ ที่เลือกใช้ผนังกระจกบานใหญ่ตกแต่งห้องนอนคอนโดตั้งแต่เพดาน 

จดพื้น เพราะชอบมองววิข้างนอกยามค�่าคนืได้อย่างเตม็ที่

“โอ๊ย ลืมล้างหน้าแล้วยังลืมปิดผ้าม่านอีก ยายซอสนะยายซอส” 

กมลชนกบ่นพมึ อยากจะนอนต่อแต่ไม่อาจข่มตาหลบัลงได้ดงัใจคดิ “เดี๋ยว

นะ แดดส่องจ้าขนาดนี้ มนักี่โมงกี่ยามแล้วเนี่ย” 

ฉบัพลนัที่นกึขึ้นได้ หญงิสาวร่างอวบ หวัฟ ูหน้าเขรอะกร็บีลกุพรวด

ขึ้นจากกองผ้านวม แล้วคว้านาฬิกาบนโต๊ะเลก็ข้างเตยีงขึ้นมาดูทนัที

“สบิโมง เป็นไปได้ยงัไง นาฬิกาตายหรอืเปล่า” ดวงตาเลก็หยนีั้นเบกิ

กว้าง คว้าแว่นสายตาอนัโตขึ้นมาสวม วนิยัเพยีงเรื่องเดยีวของกมลชนกคอื 

เมื่อไหร่ที่เธอสวมใส่คอนแทกต์เลนส์ หญงิสาวจะไม่ลมืถอดออกก่อนนอน

ทกุครั้ง ทว่าตวัเลขที่ปรากฏบนหน้าปัดนาฬิกากไ็ม่ได้เปลี่ยนไปแม้ว่าเธอจะ

สวมแว่นดูแล้วก็ตาม เจ้าตัวยังไม่อยากจะเชื่อจึงคว้าโทรศัพท์ขึ้นมาหมาย

จะดูเวลาเทยีบกนักพ็บว่าแบตเตอรี่หมด

“อ๊าย ยายมนุษย์ตวักลมและขี้ลมืได้โล่” กมลชนกหลบัตา ทิ้งตวันอน

อย่างเหนื่อยใจ บางครั้งเธอยงัรู้สกึเบื่อตวัเอง แต่ยงัหรอก ข้อเสยีของเธอ

ไม่ได้มเีท่านี้ แค่ไม่อาจแยกออกมาได้หมดในคราวเดยีวต่างหาก...มอืเรยีว

ควานไปบนที่นอน เมื่อพบสายชาร์จแบตเตอรี่ก็รีบลุกขึ้นมาเสียบทันท ี 

หญิงสาวรอประมาณห้านาทีก็เปิดเครื่องโทรศัพท์ อาศัยแบตเตอรี่เพียง 

น้อยนดินั้นดูเวลาให้แน่ใจ

“สบิโมงสบินาท ีโอ้ มายก๊อด เป็นไปไม่ได้” หญงิสาวส่ายหน้า “วนันี้

วนัเสาร์ นดัคณุย่าไว้ว่าจะไปหาที่บ้านรมิคลองนี่นา” กมลชนกคราง ไหล่ตก 

รูส้กึผดิที่ปล่อยให้ญาตผิูใ้หญ่รอนานขนาดนี้ หญงิสาวรบีลกุจากที่นอนราว
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ติดสปริง “ไม่มีเวลาเก็บที่นอน ทิ้งไว้อย่างนี้ก่อนนะแล้วจะกลับมาเก็บให้

เนี้ยบเลย” 

พดูแล้วชสูามนิ้วขึ้นสญัญา ติ๊ต่างว่ามคีนก�าลงัฟังเธอพดู ก่อนจะรบี

วิ่งไปรื้อตูเ้สื้อผ้า หอบข้าวของวิ่งเข้าห้องน�้าไปอย่างทลุกัทเุล หมายจะท�าเวลา

อย่างเตม็ที่

กมลชนกมาถึงบ้านสวนริมคลองรังสิตของย่าอุ่นเวลาสิบโมงห้าสิบ

นาท ีหญงิสาวทิ้งแขนข้างที่ยกขึ้นมาดนูาฬิกาข้อมอืลงข้างตวั พร้อมระบาย

ลมหายใจออกมาพรูใหญ่ แล้วดับเครื่องยนต์ฮอนด้าแจ๊ซสีขาวที่กมลและ

อนงค์ บิดามารดาซึ่งรับราชการครูทั้งคู่ซื้อให้เป็นของขวัญในวันที่จบการ

ศึกษาและสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรได้ส�าเร็จ และเข้าประจ�าโรง-

พยาบาลชื่อดงัของรฐัได้เมื่อสามปีที่แล้ว ท่ามกลางความดใีจของครอบครวั

ที่มีเพียงกมลชนกคนเดียวเท่านั้นที่รู้ว่าเธอมานะบากบั่นเพื่อจะสอบให้ได้

ล�าดบัที่ ๑ เพื่อให้มสีทิธิ์เลอืกโรงพยาบาลที่จะเข้าประจ�าเป็นคนแรกเพราะ

สาเหตุใด

หญิงสาวร่างอวบนิดๆ ที่สวมเสื้อยืดพอดีตัวและกางเกงขาสั้นมอง

เลยรั้วบ้านรมิคลองรงัสติของย่าอุ่นไปยงับ้านอกีหลงั บ้านขนาดกลางซึ่งมี

รั้วตดิกนันั้นคอืบ้านของบดิามารดาที่เธออาศยัมาตั้งแต่น้อยคุ้มใหญ่ ก่อน

จะออกไปซื้อคอนโดอยู่และเปิดร้านขายยาเป็นของตวัเองเมื่อสองปีที่แล้ว

“สายแล้ว คงจะแวะไปหาพ่อกับแม่ไม่ทัน ไปหาย่าอุ่นก่อนดีกว่า 

เดี๋ยวตอนเที่ยงทุกคนกแ็วะมากนิข้าวพร้อมกนัที่นี่อยู่ด”ี

เมื่อตดัสนิใจได้ หญงิสาวผูเ้ป็นขวญัใจของทั้งสองบ้านที่มรีั้วตดิกนันี้ 

ก็เดินดุ่มเข้าไปในบ้านทรงไทยครึ่งไม้ครึ่งปูนสีขาวของย่าอุ่น...ลมพัดเบาๆ 

ใบไม้จากต้นไม้น้อยใหญ่ที่ย่าอุน่ปลกูเอาไว้รอบๆ บรเิวณบ้านท�าให้กมลชนก

รู้สึกดีขึ้น อบอุ่นใจทุกครั้งที่ได้มาเยือน หญิงสาวเปิดประตูเข้าไปในบ้าน 

เธอรู้ว่าย่าอุ่นไม่ได้ล็อกประตู ทว่ากลับไม่หยุดแวะในตัวบ้านแต่กลับเดิน

ทะลไุปด้านหลงับ้าน เพื่อไปยงัครวัหลงัเลก็และศาลารมิน�้าของย่าอุน่ สถานที่
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ซึ่งทุกคนจะมารวมตวักนัในมื้ออาหารกลางวนัของทุกวนั

“หอมชื่นใจจงัเลยค่ะ”

เสียงร่าเริงดังขึ้นทันทีที่หญิงสาวสวมกอดร่างเล็กป้อมของย่าอุ่น 

จากทางด้านหลงั สดูลมหายใจลกึรบักลิ่นแป้งเดก็และกลิ่นน�้าอบไทยอ่อนๆ 

ที่โชยมาเตะจมูกซึ่งเธอคุ้นชินมาแต่เล็กแต่น้อย เวลาที่มีความผิดติดตัว  

กมลชนกมกัใช้วธิอีอดอ้อนเช่นนี้เสมอ ท�าให้ไม่มใีครโกรธเธอจรงิจงัได้สกั

คน เพราะต่างพากนัใจอ่อนให้แก่ตาหยีๆ  ที่กะพรบิปรบิๆ อยู่ตลอดเวลา

นั่นเอง

“ดูด๊นูะเจ้าซอส ย่าตกใจหมดเลย” เสยีงเอด็นั้นเจอืความเอน็ดอูยูเ่ตม็

เปี่ยม

กมลชนกหัวเราะร่าเริง กอดรัดร่างนุ่มนิ่มก่อนจะปล่อยออก แล้ว

เบนสายตาไปยงัสิ่งที่อยู่ในมอืของย่าอุ่นแทน

“คุณย่าก�าลังบดอะไรอยู่หรือคะ” เธอถามค�าถามเช่นนี้มานับครั้ง 

ไม่ถ้วน นบัตั้งแต่จ�าความได้และมาวิ่งเล่นที่บ้านหลงันี้

“ก็นี่ไงล่ะ ที่ย่านัดซอสให้มาก่อนเวลากินข้าว ย่าจะสอนซอสท�า

ยาสฟัีนโบราณ” ย่าอุน่พดู ขณะใช้สากบดสิ่งที่อยูใ่นครกหนิเลก็ๆ นั้นอย่าง

ใจเยน็

“แต่ซอสกย็งัมาสายอกีจนได้ เลยไม่ได้ฝึกท�าตั้งแต่แรกเลย ขอโทษ

นะคะคุณย่า” กมลชนกเปรยขึ้นอย่างรู้สึกผิดแล้วสวมกอดบุคคลที่ตัวเอง

เคารพรกัเสมอืนย่าแท้ๆ 

“วิธีท�าก็ไม่ยากหรอก แค่มีส่วนผสมให้ครบแล้วน�ามาบดละเอียด

รวมกนัเท่านั้นเอง ซอสลองดูว่ามสี่วนผสมอะไรบ้าง” ย่าอุ่นอธบิาย ขณะที่

กมลชนกคว้าถ้วยยาขึ้นมาดู แล้วก้มหน้าลงไปสูดดมกลิ่นอย่างรู้งาน

“ส�าคญัคอืต้องใช้เวลา ใส่ ใจและอดทนในการบดส่วนผสมต่างๆ ให้

ละเอยีด” เสยีงย่าอุ่นดงัมาอกี 

กมลชนกมองครกหินบดยาสีฟันของย่าอุ่น “เนื้อผงยาสีฟันของ
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คุณย่าละเอยีดมากจนเหมอืนผงแป้งเลยค่ะ” 

“ย่าถึงได้บอกซอสว่าขั้นตอนส�าคัญคือการใช้เวลาและความใส่ ใจ 

อดทนจนกว่าเราจะได้ผงยาสีฟันเนื้อละเอียด ของโบราณนั้นนอกจากจะมี

สรรพคุณที่ดแีล้ว ยงัแฝงไว้ด้วยข้อคดิที่คนรุ่นหลงัมกัลมืใส่ ใจ แต่ย่าเป็น

คนโบราณ ย่ากอ็ยากจะให้ลูกหลานที่ย่ารกัไม่ลมืภมูปัิญญาของบรรพบรุษุ” 

ท่านเอ่ยสอนอย่างใจเยน็

กมลชนกวางถ้วยส่วนผสมในมอืลงแล้วสวมกอดย่าอุ่น

“ซอสโชคดจีงัเลยค่ะที่ได้มโีอกาสมาเป็นลกูหลานของคุณย่า” เธอเอ่ย 

หยดน�้าเล็กๆ เอ่อซึมขอบตาเรียวเล็ก ครอบครัวของเธอช่างโชคดีนักที่มี

บ้านตดิกบับ้านรมิคลองของย่าอุ่น

ย่าอุ่นไม่ตอบค�าใด แต่ยกมอือวบอูมลูบผมหยกิหยกัศกที่มดัเอาไว้

หลวมๆ ของกมลชนกแผ่วเบา ยิ้มอบอุ่นเสยีจนกมลชนกอยากจะร้องไห้

“ไหนดซูว่ิาซอสดมแล้วรูไ้หมว่าในถ้วยพวกนี้มอีะไรบ้าง เภสชัคนเก่ง

ของเราเรียนท�ายาฝรั่ง จะจ�าสมุนไพรไทยๆ ของเราได้หมดหรือเปล่านะ” 

ย่าอุ่นแกล้งเปรย 

กมลชนกกลั้นยิ้มจนตาหย ีย่าอุ่นมวีธิที�าให้เธอยิ้มออกได้ทุกเวลา...

“มีเปลือกข่อย ลิ้นทะเล” หญิงสาวยิ้ม ก้มลงไปสูดดมความหอม

สดชื่นในถ้วยใบอื่นต่อ “กานพล ูแถมเกลอื พมิเสน การบูร และสารส้มค่ะ 

อ้อ มเีมนทอลด้วย” 

“เก่งมากจ้ะ” ย่าอุ่นเอ่ยชม เมื่อหลานรกัตอบได้ครบหมดทุกอย่าง

“กซ็อสเป็นหลานคุณย่านี่คะ” เธอเอ่ยประจบ พาให้คนแก่ยิ้มได้

“ยาสฟัีนโบราณนอกจากจะช่วยให้ฟันสะอาดแลว้ ยงับรรเทาอาการ

ปวดฟัน เหงอืกบวม เหงอืกอกัเสบ พวกเลอืดออกตามไรฟัน ร�ามะนาด

แล้วกร็ะงบักลิ่นปากได้ชะงดันกัใช่ไหมค่ะ” กมลชนกยิ้มหวาน 

“เก่งมากจ้ะ เภสชัสาวคนเก่ง” ย่าอุ่นเอ่ยชม

“เคยได้ยนิคุณหมอฟันท่องสมยัเรยีนต่างหากล่ะคะ” 
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หญิงสาวป้องปากกระซิบกระซาบกับคุณย่าราวกับกลัวว่าใครจะมา

ได้ยนิ ทั้งๆ ที่รู้ว่าบดันี้มเีพยีงเธอและย่าอุ่นเพยีงสองคนในบ้านเท่านั้น

กริยิานั้นท�าให้ผูส้งูวยัหวัเราะ รูว่้าหลานสาวพดูถงึใคร แม้คนถูกพดู

ถึงจะไม่อยู่ แต่หลานสาวคนโปรดของท่านก็ยังเกรงฝ่ายนั้นอยู่ตลอดเวลา 

คนที่อาบน�้าร้อนมาก่อนส่ายหน้า “เพราะอย่างนี้ย่าก็เลยยังชอบท�ายาสีฟัน

โบราณใช้ แม้ว่าจะมียาสีฟันสมัยใหม่มาวางขายให้เกลื่อนเมือง แต่มันก็สู้

ภูมปิัญญาของบรรพบุรุษเราไม่ได้หรอก” 

กมลชนกแย้งขึ้นในใจว่า ‘เพราะหลานชายของคุณย่าเป็นหมอฟัน 

คณุย่าจงึช่วยเขาดแูลรกัษาฟันของทกุคนด้วยใช่ไหม หลานของคณุย่าจะได้

ไม่ต้องเหนื่อย’ 

“ซอสเข้าใจแล้วค่ะ คุณแม่เองก็เคยบอกซอสว่ายาสีฟันโบราณของ

คุณย่าแก้อาการร้อนในได้ชะงดันกั” กมลชนกรบีพูด เมื่อรู้สกึตวัว่าตวัเอง

เงยีบไปนาน

“เอาละ เสรจ็พอด ีปกตเิราบดเสรจ็กใ็ช้ได้เลย แต่ถ้ามนัชื้นกเ็อาไป

ตากแดดให้หายชื้นแล้วเอามาใช้ต่อได้” ท่านส่งผงยาสฟัีนโบราณให้กมลชนก

“ใช้ทั้งเป็นผงๆ อย่างนี้เลยหรอืคะ” หญงิสาวเอ่ยถาม เพราะมนัผดิ

ลกัษณะยาสฟีันทั่วไปที่เธอเคยเหน็

“ถ้าอยากให้มันเปียกก็ใส่กลีเซอรีนเพิ่มลงไปได้จ้ะ แต่สูตรของย่า 

ไม่ต้องใช้” ท่านอธบิายต่อ 

กมลชนกไม่แปลกใจที่ย่าอุน่พดูราวกบัคุน้เคยกบัส่วนผสมเหล่านี้เป็น

อย่างด ีกห็ลานชายของท่านเป็นหมอฟันนี่นา ที่ส�าคญัท่านเป็นคนสอนและ

เป็นหวัหน้ากลุม่การท�ายาสฟัีนโบราณเป็นผลติภณัฑ์โอทอ็ปประจ�าต�าบลเอง

ด้วย

“เอาไปลองใช้ดูสวิ่ารสชาตเิป็นอย่างไร สู้ยาสฟีันสมยัใหม่ของเจ้าได้

หรอืเปล่า”

กมลชนกรบีรบัมา ใช้ช้อนคนัเลก็แตะยาสฟัีนแล้วน�าเข้าปากไปทนัที
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“ตายละ ย่าจะบอกให้ลองนดิเดยีว ไม่คุ้นลิ้นรสมนัเฝื่อน” 

ย่าอุ่นยกมอืทาบอกเมื่อเหน็หลานรกัท�าหน้าเบ้ แก้มพอง แล้วรบีวิ่ง

ออกไปนอกชาน ใช้ขันเงินตักน�้าในตุ่มเข้าปากแล้วรีบบ้วนปากพรวดลงไป

บนสนามหญ้าสเีขยีว ทว่ากลบัรดลงไปบนรองเท้าแตะหนงัคูห่นึ่ง หญงิสาว

ขมวดคิ้ว หลบัตา ไม่อยากคาดเดาเลยว่าเจ้าของรองเท้าคู่นั้นเป็นใคร

เสียงหัวเราะของย่าอุ่นท�าให้กมลชนกลืมตาขึ้น แล้วค่อยๆ มอง 

อีกฝ่ายผ่านแว่นอันโตไล่จากปลายเท้าขึ้นสู่กางเกงสแล็กส์ล�าลอง ผ่านช่วง

ขาเรยีว เอวและล�าตวัซึ่งท�าให้รู้ว่าไม่ใช่ผู้สูงอายุแน่นอน ความหวงัของเธอ

ค่อยๆ ดบัลงทลีะนดิ 

มตีวัเลอืกเหลอืเพยีงแค่สองตวัเลอืกเท่านั้น...คูป่รบัตวัแสบทนายสดุ

เจ้าเล่ห์คนน้อง หรอืคุณหมอมาดขรมึคนพี่ 

แม้อาจจะโดนวิ่งไล่เตะรอบบ้าน แต่กมลชนกกลับภาวนาให้เป็น 

อาชวนิ ทนายปากจดัคูป่รบัตวัแสบของเธอมากกว่าใครอื่น ทว่าเมื่อเงยหน้า

ขึ้นในระดบัที่มองเหน็ได้ชดั ใบหน้าและสายตาที่ก�าลงัสบกบัเธออยู่ในขณะ

นี้กลบัท�าให้กมลชนกนกึอยากจะตอีกชกหวั ลงไปนอนแดดิ้นอยูบ่นพื้นหญ้า

เสียเดี๋ยวนั้น ฐานที่ไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ใดรับค�าภาวนาของเธอเลยแม้แต่

องค์เดยีว 

“พี่หมอฐา”

ริมฝีปากอิ่มนั้นพึมพ�า ยามมองใบหน้านิ่งขรึมของคนตรงหน้าที่

เหลอืบมองเธอเพยีงนดิเดยีว...แค่นดิเดยีวจรงิๆ ก่อนที่เขาจะหนัไปยกมอื

ไหว้ย่าอุ่นพร้อมยิ้มอ่อนโยน กริยิาผดิกบัที่แสดงออกต่อเธอมากมายนกั 

คนร่างสูงโปร่งที่ก�าลังจะก้าวผ่านหน้าไปนั้นท�าให้กมลชนกยืนนิ่งงัน 

สายลมบางเบาที่เคยพัดให้ความสดชื่นเมื่อแรกมาเยือนบ้านสวนริมคลอง

ของคุณย่าสงบนิ่งจนน่าใจหาย อากาศสดชื่นที่เธอเพิ่งสูดดมเติมความสุข 

ให้ชวีติพลนัแปรเปลี่ยน สมองและหวัใจหยุดชะงกัคล้ายโดนยาชา มเีพยีง

ดวงตาเท่านั้นที่แดงก�่าตดัพ้อคนตวัโต แต่เพราะแว่นช่วยบดบงัแววตาเอาไว้ 
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ท�าให้หญิงสาวยังยืนหยัดอยู่ได้โดยไม่แสดงพิรุธใดๆ ออกมาให้ขายหน้า

มากกว่าที่เป็นอยู่ 

ภาพที่เขาเดินสวนผ่านเธอไปในขณะนี้ราวกับย้อนไปยังวันวาน 

ตอกย�้าให้กมลชนกรูว่้าเธอไม่ใช่ผูห้ญงิที่จะยนืเคยีงคูก่บัผู้ชายที่แสนเพยีบ-

พร้อมอย่าง ทพ. ฐานันดร์ ฐาปณานุวัฒน์ ทันตแพทย์หนุ่มผู้มีดีกรีเป็น

อาจารย์สอนนกัศกึษาทนัตแพทย์ที่สาวๆ ต่างพากนัมองจนเหลยีวหลงั ผู้มี

ดทีั้งฐานะ หน้าที่การงาน และหน้าตา 

เขาเคยดดูแีละสงูส่งอย่างไรในวนัวาน วนันี้ผูช้ายคนนี้กย็งัเป็นเช่นนั้น

เสมอ

แม้อยู่ใกล้ แต่กลับห่างไกลจนเธอไม่มีแม้แต่โอกาสจะได้เอื้อมมือ

คว้า...

‘หมูอ้วนอยู่ที่นี่เอง เราตามหาตั้งนานแน่ะ’ 
หมูอ้วนคอืชื่อที่เพื่อนๆ ใช้เรยีกเดก็ผู้หญงิรูปร่างค่อนข้างอ้วน ผวิ

คล้ามแดด ผมหยิกหยักศกที่ฟูตลอดเวลาแม้เวลาตัดผมจะพยายามซอย

ด้านในเพื่อไม่ให้มนับานออกมามากเกนิไปกต็าม แว่นตาหนาเตอะช่วยเสรมิ

ให้ภาพลกัษณ์ของเธอโดดเด่นต่อทุกสายตา...โดดเด่นแต่ใช่ว่าจะน่ามองสกั

นดิไม่

คนที่ถูกเรียกไม่ได้หันกลับมาหาเพื่อนสาว ยังคงมองไปยังสนาม

บาสเกตบอลในโรงยิมของโรงเรียน ที่ในเวลานี้มีทีมนักกีฬาของโรงเรียน

ก�าลังฝึกซ้อมส�าหรับการแข่งขันกีฬาประจ�าปีของกลุ่มโรงเรียนในเครือใน

อกีไม่กี่อาทติย์ข้างหน้า

ขณะนี้คอืเวลาพกัของบรรดานกักฬีาทกุคน บางคนกเ็ดนิไปเข้าห้องน�้า 

บางคนกน็ั่งพกั บางคนยนืดื่มน�้าพงิอฒัจนัทร์ ส�าหรบัเดก็สาวๆ ที่เข้ามานั่ง

เชียร์และเมียงมองรุ่นพี่ ม. ๖ ซ้อมกีฬาเช่นนี้เห็นว่าทุกคนช่างเท่เหลือเกิน  

วนันี้กเ็ป็นเช่นทกุวนั ที่มกีองเชยีร์สาวๆ มากมายตามมาเชยีร์นกักฬีาขวญัใจ
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ของตวัเอง ตั้งแต่เดก็ ม. ๑ รุ่นราวคราวเดยีวกบักมลชนกถงึกระทั่งมธัยม

ปลายที่โตเป็นสาวสะพรั่งและสวยงามระดับดาวโรงเรียน ทว่าความพิเศษ

ของวนันี้ยิ่งท�าให้สาวๆ เหล่านั้นเพิ่มจ�านวนมากกว่าวนัปกติ

กมลชนกก้มลงมองดอกกุหลาบสแีดงเพยีงดอกเดยีวที่เริ่มเฉาในมอื 

ซึ่งเธออุตส่าห์ตื่นแต่เช้าเพื่อแวะตลาดซื้อมาหมายจะมอบเป็นของขวัญวัน

วาเลนไทน์ให้แก่ ‘พี่ชาย’ ผู้ซึ่งเป็นเหมอืนอศัวนิในใจของเธอมาตลอด แต่

เขาไม่เพียงเป็นขวัญใจของเธอเท่านั้น ฐานันดร์ยังเป็นขวัญใจของผู้หญิง 

ทุกคนที่ได้พบเจอเขาเช่นเดยีวกนั

‘ดูสิ สาวๆ พวกนั้นล้อมหน้าล้อมหลังพี่ฐาเต็มไปหมด ทั้งกุหลาบ 

ช่อใหญ่ ทั้งชอ็กโกแลต รุ่นพี่สวยๆ ทั้งนั้น เราจะแทรกเข้าไปได้ยงัไง’ 

คนที่เรยีกเธอยงัคงบ่นต่อไป

กมลชนกไม่ได้หนักลบัไปมองหน้าคนพดู เพราะรูส้กึจกุจนพดูไม่ออก 

ไม่อยากให้ใครได้เห็นสีหน้าของตัวเองในเวลานี้ แม้ว่าจะมีแว่นอันโตคอย

บดบงั แต่เธอกอ็ายเกนิกว่าที่จะยอมให้ใครได้เหน็

เขายนือยูต่รงนั้น...ท่ามกลางผูห้ญงิมากมายที่ต่อควิกนัมอบของขวญั

วนัวาเลนไทน์ให้ด้วยความยนิด ีแต่เธอที่มโีอกาสได้พบเขาก่อนใคร ได้รูจ้กั

และอยู่ใกล้ๆ เขาก่อนใครกลับต้องยืนมองอยู่ตรงนี้...ในที่ที่สายตาของ

ฐานนัดร์ไม่เคยมองกลบัมาเลยสกัครั้ง

‘หมูอ้วน’

เงยีบ

‘ซอส’ เพื่อนสาวยอมเปลี่ยนชื่อเรยีก เมื่อรู้สกึว่าเพื่อนตวัอ้วนที่เคย

ใจดเีสมอไม่ยอมหนักลบัมา เข้าใจว่าอกีฝ่ายโกรธที่ไปเรยีกอย่างนั้น

เด็กสาวไม่รู้ว่ากมลชนกชินเสียแล้วกับค�าเรียกเหล่านั้น ชินจนเห็น

เป็นเรื่องธรรมดา เพื่อนบางคนเรยีกเธอว่า ‘อ้วนด�า’ ด้วยซ�้าไป แต่ที่ยงัยนื

นิ่งอยู่กับที่ก็เพื่อท�าใจให้เป็นปกติที่สุด ก่อนจะหันกลับไปเผชิญหน้าโดย 

ไม่ให้เพื่อนสงสยั
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‘อื้อ มอีะไร’ 

ในที่สดุเจ้าของชื่อที่เพื่อนๆ เรยีกหมอู้วนกย็อมหนักลบัมาพร้อมยิ้ม

อ่อนๆ ทั้งแววตายงัดูอ่อนล้า แต่เพื่อนสาวคนนั้นกลบัไม่ใส่ ใจสงัเกต

‘คอืเรามเีรื่องจะขอให้ซอสช่วยเราหน่อยน่ะ’ พูดแล้วกย็ิ้มเขนิอาย

กมลชนกมองเพื่อนสาวร่วมชั้นที่แม้จะเรยีนคนละห้องกนั แต่เธอก็

คุ้นเคยกับอีกฝ่ายมากเพราะท�ากิจกรรมของโรงเรียนร่วมกันหลายอย่าง 

ท่าทยีนืบดิไปมานั้นท�าให้เดก็สาวขมวดคิ้ว 

‘มอีะไรเหรอเปิ้ล’ ถามออกไปด้วยความเคยชนิ

เดก็สาวที่ชื่อเป้ิลไม่ตอบ แต่กลบัยื่นกล่องชอ็กโกแลตมาวางใส่มอืของ

กมลชนกที่รับมาถือเอาไว้อย่างงงๆ ยังคงจับต้นชนปลายไม่ถูก ไม่เข้าใจ 

จุดประสงค์ของเพื่อนต่างห้องว่าต้องการสิ่งใดจากเธอ

‘เรารู้ว่าซอสสนิทกับพี่ฐาเพราะบ้านอยู่ติดกันใช่หรือเปล่า’ เปิ้ลถาม

ตรงประเด็น เพราะสืบมาเป็นอย่างดีแล้วจากเพื่อนร่วมห้องเดียวกับ 

กมลชนก

‘ใช่ บ้านเรากับพี่ฐาอยู่ติดกัน’ กมลชนกยอมรับ แต่ไม่ได้อธิบาย

ความสมัพนัธ์ระหว่างทั้งสองบ้านมากไปกว่านี้

‘ดเีลย’ อกีฝ่ายลงิโลด

‘ดยีงัไงเหรอ’ เดก็สาวยงัไม่ค่อยเข้าใจจุดประสงค์ของเพื่อนนกั

‘เราอยากฝากให้ซอสเอาชอ็กโกแลตนี่ไปให้พี่ฐาหน่อย คอืเราไม่กล้า’ 

เปิ้ลยอมสารภาพ

‘ไม่เอาหรอก’ กมลชนกผลักช็อกโกแลตในมือหมายจะคืนให้เจ้าตัว 

แต่เปิ้ลไม่ยอมรบัคนื

‘นะ ซอส ช่วยเราหน่อย เราขอร้อง เราชอบพี่ฐามากเลย แต่ซอสดู

นั่นส’ิ เปิ้ลพยกัพเยดิให้กมลชนกหนัไปมองในโรงยมิ

‘พี่ฐากอ็ยูน่ั่นไง เป้ิลเอาชอ็กโกแลตไปให้ส’ิ กมลชนกกลั้นใจตอบ ไม่

อยากรบัหน้าที่นี้เลยสกันดิเดยีว เหลอืบมองดอกไม้ในมอืของตวัเองแล้วก็
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นกึอยากร้องไห้เตม็แก่

‘เราจะกล้าเอาไปให้ได้อย่างไร รุน่พี่ ม. ๔ ม. ๕ ที่ยนืรมุอยูต่รงนั้นสวย 

ขาว น่ารกัๆ ทั้งนั้นเลย ไหนจะพี่จ๋า ม. ๖ ดาวโรงเรยีนที่เรยีนห้องเดยีวกบั

พี่ฐาอกี ได้ข่าวว่าอยู่กลุ่มเดยีวกนัด้วยนะ เราไม่กล้าหรอก’ 

เปิ้ลเอ่ยสิ่งที่กมลชนกรู้ดีอยู่แล้ว เด็กสาวถอนใจเมื่อเห็นสีหน้าของ

เพื่อนสาว เธอเข้าใจความรู้สกึนี้ได้ดกีว่าใครทั้งหมด 

‘อย่าท�าหน้าอย่างนั้นส ิเข้าไปเถอะ พี่ฐาใจดหีรอก’ กมลชนกปลอบ

‘ไม่เอาหรอก ซอสช่วยเราหน่อยนะ ถอืว่าเราจ้างกไ็ด้ ซอสอยากได้

อะไรบอกเรามาเลย เราหาให้เต็มที่ เราหน้าตาธรรมดาขนาดนี้ ขืนเข้าไป

ใกล้พี่ฐามหีวงัรุ่นพี่พวกนั้นได้เขม่นเอาแน่’

‘เราหน้าแย่กว่าเปิ้ลอกีนะ’ กมลชนกพูดอย่างปลงๆ 

‘มนัไม่เหมอืนกนั ซอสเป็นน้องของพี่ฐา ใครๆ ในโรงเรยีนนี้ต่างกร็ู้

ทั้งนั้น ถ้าซอสเอาไปให้ พี่ฐาต้องยอมรบัชอ็กโกแลตนี่แน่นอน แล้วกจ็ะไม่มี

ใครกล้ามาว่าอะไรด้วย เพราะไม่อยากมเีรื่องกบัพี่วนิ’ 

เปิ้ลพูดถงึอาชวนิ น้องชายแท้ๆ ของฐานนัดร์ที่เรยีนอยู่ชั้น ม. ๖ ซึ่ง

สนทิกบักมลชนกมากเป็นพเิศษ และคอยตามดูแลเดก็สาวตั้งแต่เริ่มเข้ามา

เรียนที่โรงเรียนนี้ใหม่ๆ ท�าให้กมลชนกเข้ามาเรียนที่นี่ได้โดยไม่มีรุ่นพี่คน

ไหนกล้ากลั่นแกล้งหรอืเข้าใกล้มากนกั

ค�าพูดของเปิ้ลท�าให้กมลชนกนิ่งคดิ เธอเข้าใกล้ฐานนัดร์ได้โดยไม่มี

ผู้หญงิคนใดกล้าต่อว่าอย่างนั้นหรอื

‘นะซอส นะ ช่วยเราหน่อยนะ’ เปิ้ลยงัคงขอร้องมาอกี

กมลชนกหนักลบัมามองหน้าเพื่อน สลบักบัหนัไปมองฐานนัดร์ที่ยนื

อยู่ท่ามกลางเดก็สาว อกีไม่ถงึห้านาทกีค็งหมดเวลาพกัของนกักฬีาแล้ว

‘กไ็ด้’ กมลชนกยอมรบัค�าในที่สุด

‘เย้ ซอสใจดมีากที่ช่วยเรา’ เปิ้ลร้องลงิโลด ควกักระเป๋าหยบิแบงก์ 

สฟี้ามายดัใส่มอืเธอ
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กมลชนกหมายจะปฏเิสธ แต่อกีฝ่ายกร็บีรนุหลงัเธอให้เดนิเข้าไปใน

โรงยมิเข้าเสยีก่อน ใครคนหนึ่งสงัเกตเหน็เธอเข้า มสีายตาอกีหลายคู่มอง

มา เดก็สาวไม่แน่ใจว่าสายตาเหล่านั้นก�าลงัคดิอะไรกบัการที่เธอกล้าเดนิเข้า

มาในโรงยมิแห่งนี้ท่ามกลางผู้คนมากมาย

‘อ้าว ซอสมาท�าไม มอีะไรหรอืเปล่า’

เป็นเสยีงเรยีกของฐานนัดร์ที่ช่วยแหวกฝงูคนให้แก่เธอโดยอตัโนมตั ิ

กมลชนกรู้สึกได้ทันทีว่านี่คือเส้นทางพิเศษที่จะท�าให้เธอเข้าถึงตัวฐานันดร์

ได้โดยไม่มพีริุธใดๆ

‘มเีพื่อนฝากมาให้ค่ะ’ เดก็สาวหลบัตาพดูขณะส่งกล่องชอ็กโกแลตไป

ให้เด็กหนุ่มตรงหน้า สิ่งที่วางทับอยู่บนกล่องช็อกโกแลตคือดอกกุหลาบ 

สีแดงที่เธอเฝ้าจดจ้องจะมอบให้เขามาทั้งวัน ในที่สุดกุหลาบสีแดงดอกนี้ 

กไ็ด้อยูใ่นมอืของ ‘พี่ชาย’ เสยีท ีแม้ว่ามนัจะมาในนามของคนอื่น แต่นี่กเ็ป็น

หนทางเดยีวที่เธอจะได้มอบมนัให้แก่เขา

ผู้ชายตรงหน้าก้มลงมองกล่องช็อกโกแลตและดอกกุหลาบในมือ 

เด็กสาวที่น�ามาวางซ้อนในมือของเขาเงียบๆ แววตาของฐานันดร์นิ่งมาก 

เสยีจนกมลชนกเองกห็วั่นใจ

‘เพื่อนเหรอ’ ถ้อยค�านั้นหลุดออกมา

‘ค่ะ’ กมลชนกรบีรบัค�า ยิ้มลงิโลด

‘ชื่อเปิ้ล อยู่ห้องหก ยนือยู่ข้างหน้าโรงยมิตรงโน้น’ กมลชนกชี้ออก

ไปด้านหน้าโรงยมิ 

ฐานนัดร์มองตามมอือูมๆ นั้นไปกไ็ด้เหน็เดก็สาวขี้อายคนหนึ่งเมยีง 

มองกลบัมา เดก็หนุ่มมองนิ่งจนสาวๆ คนอื่นมองตามสายตาของเขาไป

‘อืม ขอบใจนะ’ เด็กหนุ่มเดินน�ากล่องช็อกโกแลตไปวางรวมกับ 

ของขวัญวันวาเลนไทน์ชิ้นอื่นๆ ที่เด็กผู้หญิงทั้งโรงเรียนมอบให้เขาในวันนี้ 

สิ่งที่ถอือยูใ่นมอืมเีพยีงดอกกุหลาบสแีดงเพยีงดอกเดยีวจนหลายคนหนัไป

ซบุซบิ เหลอืบมองไปยงัเดก็สาวที่ชื่อเป้ิลที่บดันี้วิ่งหนอีอกไปที่อื่นแล้วเพราะ
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ความอาย

เจ้าของดอกกหุลาบแดงนั้นพเิศษถงึขนาดที่หนุ่มนกักฬีาสดุป๊อปของ

โรงเรยีนถอืไว้ไม่วาง

กมลชนกได้แต่มองตามมือเรียวที่ถือดอกกุหลาบแดงของเธอเอาไว้ 

ความรู้สึกที่เกิดขึ้นในเวลานี้ยากเกินกว่าจะบรรยายออกมาเป็นค�าพูดได้

หมด

‘พี่ฐาจะรู้ไหมนะ ว่าเจ้าของดอกกุหลาบสีแดงตัวจริงยืนอยู่ตรงนี้ 

กุหลาบดอกนั้นเป็นของซอสเอง’



๓

“ไหว้พระเถอะลูก”
ย่าอุน่ยิ้มอ่อนโยนพร้อมกบัให้พรขณะรบัไหว้หลานชายคนโต แววตา 

ของท่านสดใสและมคีวามสุขเสมอยามได้เหน็ลูกหลานที่ท่านรกัแวะเวยีนกนั

มาเยี่ยมทกุวนัไม่ขาดสาย นกึดใีจที่ทกุคนปฏบิตัติามกฎเหลก็ที่ท่านเคยยื่น

ค�าขาด ให้สมาชกิในครอบครวัต้องกลบัมารบัประทานอาหารกลางวนัร่วม

กนัที่บ้านรมิคลองรงัสติหลงันี้อย่างเคร่งครดั

“คณุย่าก�าลงัท�าอะไรอยู่ครบั ท่าทางน่าสนกุ” ฐานนัดร์ทกัทายย่าของ

เขาโดยไม่หนักลบัมามองด้านหลงัแม้แต่น้อย

กมลชนกละสายตาจากแผ่นหลงักว้างที่เธอเคยแอบมองมาตั้งแต่เดก็

จนโต สีหน้าสลดลงจนเป็นหมาหงอยอย่างที่อาชวินชอบล้อบ่อยๆ แต่ใน

เวลาที่อาชวนิไม่อยู่เช่นนี้ ใครเล่าจะสนใจหนัมามอง

คนไม่สวยกต็้องดูแลตวัเองสนิะ 

เจ้าของร่างอวบก้มลงเก็บขันเงินที่ท�าหล่นบนพื้นหญ้าตอนที่เงยหน้า

ขึ้นมาเจอฐานันดร์ จากนั้นจึงน�าไปตักน�้าในตุ่มมาบ้วนปาก ถอดแว่นออก
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ล้างหน้าล้างตาให้สดชื่นเพื่อเรยีกสตคินืมา แว่วเสยีงสองย่าหลานโต้ตอบกนั

แม้ว่าจะท�าเป็นไม่สนใจฟังนกักต็าม

“บดยาสฟัีนโบราณน่ะ หมอฐาจะลองหน่อยไหมล่ะ ย่าอยากรูเ้หมอืน

กนัว่าคณุหมอฟันคนเก่งจะจ�าวธิที�ายาสฟัีนโบราณของย่าได้อยูอ่กีหรอืเปล่า” 

ย่าอุ่นกระเซ้า

“ได้สิครับ ยาสีฟันโบราณสูตรของคุณย่า ผมยังเคยน�าไปสอน

นกัศกึษาให้ไปทดลองท�าใช้กนัด้วยเลย เวลาน้องๆ เขาไปออกค่ายที่ไกลๆ 

กน็�าไปสอนชาวบ้านเขาด้วย” 

เสยีงทุม้เป็นจงัหวะน่าฟังนั้น ท�าให้กมลชนกอดเคลิ้มตามไม่ได้ พาน

นึกอิจฉาบรรดานักศึกษาทันตแพทย์ทั้งหลายที่มีอาจารย์หมอที่ทั้งเก่งและ

แสนดีแบบนี้คอยบรรยายให้ฟังตลอดเวลา ถ้าเป็นเธอคงจะเข้าเรียนครบ

โดยไม่ยอมขาดเรียนแม้สักคาบ จะตั้งใจฟังและเลกเชอร์กลับมาครบทุก

ถ้อยค�าอย่างแน่นอน...กมลชนกยิ้ม นึกถึงสมัยที่ตัวเองเป็นเพียงนักศึกษา

เภสชัศาสตร์ แต่สวมรอยไปนั่งฟังการบรรยายร่วมกบันกัศกึษาทนัตแพทย์

หลายต่อหลายครั้ง จนกระทั่งมนีกัศกึษาทนัตแพทย์บางคนคดิวา่เธอเรยีน

ทนัตแพทย์จรงิๆ เสยีกม็ี

“ต้องอย่างนี้สหิลานคนเก่งของย่า ว่าแต่วนันี้หมอฐามอีะไรหรอืเปล่า 

ท�าไมถงึได้รบีกลบัมาเรว็นกั นี่มนัเพิ่งสบิเอด็โมงครึ่งเองนะ ปกตกิวา่จะมา

ก็เที่ยงตรง” ย่าอุ่นตั้งข้อสงสัย ขณะเดียวกันก็เก็บผงยาสีฟันที่ผสมเสร็จ

เรยีบร้อยแล้วใส่ขวดโหล เพื่อเตรยีมแบ่งแจกจ่ายให้คนในครอบครวัและ

เพื่อนบ้านอกีทอดหนึ่ง

“ก็...เปล่านี่ครับ วันนี้ไม่ได้ลงเวรตรวจคนไข้ มีสอนแค่ช่วงเช้าถึง 

สิบโมง เสร็จแล้วกร็บีตรงมาที่นี่เลย” ผู้อ่อนวัยกว่าอธิบายเรียบๆ ไม่ส่ อ

พริุธใดๆ

“แต่เอ...ปกติถึงจะไม่ลงเวรหรือสอนเสร็จแล้ว หมอฐาก็จะต้องอยู่

เคลยีร์งานหรอืท�าโน่นท�านี่อกีนานสองนานกว่าจะมาหาย่าได้นะ”
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“กว็นันี้ผม...”

ฐานนัดร์ยงัไม่ทนัได้อธบิายต่อ ย่าอุ่นกย็กมอืห้ามเสยีก่อน

“เอาเถอะ จะเหตุผลอะไรกช็่าง ถอืเป็นก�าไรของย่านะที่จะได้มเีวลา

อยู่พร้อมหน้ากับหลานสองคนมากกว่าปกติ ชื่นใจคนแก่จริงๆ” ย่าอุ่นยัง

คงยิ้มละไม

“ถ้าคณุย่าชอบ วนัหลงัจะหาเวลาว่างมาอยูก่บัคณุย่าให้มากขึ้นดไีหม

ครบั” 

ทนัตแพทย์หนุม่ได้ทปีระจบ แต่คนเป็นย่ากลบัยกมอืห้ามอย่างรูท้นั

“ไม่ต้องมาแกล้งประจบย่าหรอก รู้นะว่าหมอมงีานยุ่งตลอด แค่มา

กนิข้าวกบัย่าทุกวนัแบบนี้กพ็อแล้วจ้ะ”

“ครบัคุณย่า”

“ย่าจะไปอุ่นแกงแล้วกเ็จยีวไข่ใส่มะเขอืเทศของโปรดตาวนิสกัหนอ่ย 

เหน็ว่าวนันี้กลบัจากสมัมนาที่ต่างจงัหวดัแล้ว ไม่ได้กนิข้าวฝีมอืย่ามาอาทติย์

หนึ่ง มาถงึถ้าไม่ได้กนิไข่เจยีวของโปรดคงโวยวายน่าดู”

“ให้ผมไปช่วยไหมครบั” ฐานนัดร์อาสา 

หลานของย่าอุ่นทุกคนล้วนเคยเป็นลูกมือท�าครัวให้ท่านมาตั้งเด็กๆ 

เลยได้วชิาความรูน้ี้ตดิตวัไปจนเขาและอาชวนิเอาตวัรอดได้เมื่อต้องไปเรยีน

ต่างบ้านต่างเมือง และจ�าเป็นต้องท�าทุกอย่างด้วยตัวเองตลอดระยะเวลาที่

ใช้ชวีติอยู่ที่ต่างประเทศได้อย่างไม่ล�าบากจนเกนิไปนกั

“ไม่ต้องหรอก ย่าไปท�าแป๊บเดยีวกเ็สรจ็แลว้ หมอฐาอยูช่่วยเจ้าซอส

จดัโต๊ะให้เรยีบร้อยดกีว่านะ ประเดี๋ยวทกุคนมาถงึจะได้กนิกนัได้เลย เดี๋ยว

ย่าท�าเสรจ็แล้วจะออกมาเรยีกให้ไปช่วยยก”

“ครบัคุณย่า” ฐานนัดร์รบัค�า ย่าอุ่นจงึเดนิเข้าไปในครวั 

ชายหนุ่มเริ่มเก็บถ้วยสมุนไพรและอุปกรณ์ทุกอย่างของท่านไว้ใน 

ตูเ้กบ็สมนุไพร จากนั้นจงึขนภาชนะบางส่ วนที่จ�าเป็นต้องล้างท�าความสะอาด

ไปที่ตุ่มน�้า แต่แล้วกต้็องชะงกัเมื่อเหน็ใครบางคนก้มๆ เงยๆ อยูข้่างตุม่ใส่น�้า
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“อยู่ไหนนะ บ้าจรงิเชยีว”

กมลชนกบ่นพมึ พยายามจะเงยีบให้มากที่สุดเพราะไม่อยากให้ใคร

ได้ยนิ หญงิสาวที่ก�าลงันั่งยองๆ ควานมอืไปตามพื้นหญ้ารอบๆ ตุ่มใส่น�้า 

ทว่ากลับคว้าไม่พบสิ่งที่ต้องการสักทีก็เริ่มเมื่อยจึงทิ้งตัวนั่งลงบนพื้นหญ้า 

เริ่มท้อใจว่าจะแก้ไขสถานการณ์คับขันนี้อย่างไรดี...คิ้วขมวดเข้าหากันจน

ผูกเป็นปม รมิฝีปากอิ่มถูกฟันขาวสะอาดขบไว้จนห้อเลอืด เธอยงัไม่อยาก

ยอมแพ้ง่ายๆ แลว้ร้องขอความช่วยเหลอืออกไปให้ได้อาย จงึควานสะเปะ-

สะปะโดยไม่รู้เลยสักนิดว่าบัดนี้ฐานันดร์เดินมานั่งยองๆ อยู่ตรงหน้าเธอ

นี่เอง  

ดวงตาคมกริบคู่นั้นมีแววสงสัยเต็มเปี่ยม ใบหน้าที่มักจะไร้ความ

รู้สึกจ่อใกล้ดวงหน้าของกมลชนก สบตากันอย่างใกล้ชิดมากกว่าครั้งใดๆ 

ถ้าเป็นยามปกตกิมลชนกอาจจะชอ็กจนเป็นลมไปเดี๋ยวนั้น  

แต่ในยามนี้...ดวงตาเรยีวเลก็คูน่ี้กลบัว่างเปล่า มเีพยีงรอยเลอืนๆ ที่

ท�าให้เจ้าของร่างอวบอิ่มคิ้วขมวด

“ใครน่ะ คุณย่าหรอืเปล่าคะ” เสยีงเลก็ๆ ถามออกไปอย่างไม่มั่นใจ

นกั จนกระทั่งเธอควานไปพบกบัรองเท้าแตะหนงัเข้าจงึชะงกั 

“หานี่อยู่หรอืเปล่า” 

น�้าเสียงนุ่มทุ้มที่กมลชนกฟังกี่ครั้งก็ไม่มีวันลืมว่าเป็นเสียงของใคร

ดงัขึ้น ก่อนที่แว่นตาอนัโตของเธอจะถูกสวมให้อย่างเบามอื 

หญงิสาวหลบัตาเพื่อปรบัสายตา แล้วลมืตาขึ้นมาใหม่หลงัแว่นตาอนั

โตนั้น...โลกทั้งโลกกลบัมาสดใสสว่างไสว  ใบหน้าของผู้ชายในดวงใจลอย

เด่นอยู่ในระยะห่างพอสมควร ดวงหน้านั้นนิ่งเสียจนกมลชนกชักไม่แน่ใจ

ว่าเมื่อไม่นานมานี้  ความรูส้กึใกล้ชดิราวกบัจะใช้ลมหายใจเดยีวกนันั้นเป็น

เรื่องหลอกลวงหรืออย่างไร ไฉนเธอจึงรู้สึกว่าก่อนหน้านี้ฐานันดร์อยู่ใกล้

เธอมากเสยีจนแตะต้องสมัผสักบัเขาได้อย่างไรอย่างนั้น แต่สิ่งที่เธอมองเหน็

อยู่นี้กลบัตรงกนัข้าม
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ดวงหน้าใสหม่นลงอย่างเห็นได้ชัด...โลกของความฝันกับโลกของ

ความจรงิมกัแตกต่างกนัโดยสิ้นเชงิ เธอเองกน่็าจะได้เรยีนรู้ในกฎข้อนี้นาน

แล้วไม่ใช่หรอื

“พี่หมอฐา ขอบคณุค่ะ” ค�ากล่าวขอบคณุนั้นเบาแสนเบา เพราะเจ้าตวั

พยายามเกบ็กลนืบางอย่างกลบัลงไปในอก 

ฐานันดร์ลุกขึ้นยืน แล้วส่งมือของเขายื่นออกมาตรงหน้าของเธอ 

กมลชนกมองฝ่ามือของพี่ชายใจดีด้วยแววตาและท่าทีลังเล แต่สุดท้าย 

หญิงสาวก็ตัดสินใจวางฝ่ามือลงบนมืออบอุ่นของเขา ปล่อยให้ทันตแพทย์

หนุ่มออกแรงฉุดเธอให้ลุกขึ้นมายนืประจนัหน้ากบัเขา

ความสงูที่ต่างกนัค่อนข้างมากท�าให้กมลชนกเป็นฝ่ายต้องเงยหน้ามอง

เขา พวงแก้มขาวร้อนซู่ขึ้นมาอย่างห้ามไม่อยู่ แค่ได้พบเขาไม่ถงึครึ่งชั่วโมง

เธอกลบัท�าเรื่องน่าขายหน้าให้เขาได้เหน็ถงึสองครั้งสองคราเข้าไปแล้ว

“ลงไปนั่งจบักบอยู่ตรงนั้นท�าไมกนั” 

ค�าถามของฐานันดร์ยิ่งตอกย�้าความน่าอายของตัวเองเข้าไปใหญ่ 

กมลชนกหลบัตาอย่างยอมรบัสภาพ

“ซอสถอดแว่นออกล้างหน้าค่ะ แต่พอจะเอามาใส่อีกทีมือก็ดันปัด

ตกลงมา” 

น�้าเสยีงนั้นเบามากเสยีจนไม่น่าจะมใีครได้ยนิ แต่ฐานนัดร์คงชนิกบั

น�้าเสยีงเช่นนี้ของหญงิสาวตรงหน้า เพราะเขาโต้ตอบกบัเธอได้ทนัที

“แล้วท�าไมซอสถงึไม่เรยีกพี่” 

เสยีงเข้มๆ นั้นข่มให้กมลชนกหน้าซดีหนกัเข้าไปอกี ทั้งๆ ที่เขาเป็น

พี่ใหญ่ที่ใจดกีบัเธอเสมอ แต่ไม่รูว่้าเพราะอะไรยามได้ยนิค�าพดูและน�้าเสยีง

เช่นนี้เธอถงึได้รู้สกึเหมอืนจะหายใจไม่ออก

“ก็เรื่องแค่นี้เอง พี่หมอฐาก�าลังคุยอยู่กับคุณย่า ซอสเลยไม่อยาก

รบกวน” กมลชนกตอบกลบั พลางก้มหน้าลงไปอกี หญงิสาวจงึไม่ได้เหน็

แววตาของคนตรงหน้า
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“แล้วผลเป็นยังไง นี่ถ้าพี่ไม่เดินมาเจอเข้า ซอสมิต้องนั่งจับกบอยู ่

ตรงนี้ทั้งวนัหรอื”

น�้าเสยีงที่เข้มขึ้นกวา่เดมินั้นยิ่งท�าให้กมลชนกไม่กล้าแม้แต่จะคดิเงย

หน้าขึ้นมา เธอไม่อยากท�าให้เขาโกรธหรอืแม้แต่ไม่พอใจเลย

“แน่ะ สองคนนี้เผลอไม่ได้เลยนะ เป็นต้องจบีกนัตลอด”

น�้าเสียงห้าวกลั้วหัวเราะที่ดังขึ้นราวระฆังช่วยชีวิตนั้น ไม่ได้ท�าให้

กมลชนกรู้สกึปลอดโปร่งแต่อย่างใด ตรงกนัข้าม ประโยคนั้นของอาชวนิ 

กลับยิ่งท�าให้เธออยากแทรกแผ่นดินหนีไปเสียให้รู้แล้วรู้รอดด้วยซ�้าไป...

ร่างอวบหนัหลงัขวบั นี่เป็นโอกาสเดยีวที่เธอจะหลดุรอดไปจากสถานการณ์

นี้ และเป็นโอกาสเดยีวที่จะได้จดัการกบัคนปากมอมให้สาแก่ใจ

ผู้ชายมาดเข้ม ดวงตาแพรวพราวอย่างที่ผู้หญงิทั้งประเทศอยากจะ

สยบแทบเท้าผูซ้ึ่งยนืส่งจบูให้เธอในขณะนี้ขวางหขูวางตากมลชนกเป็นอย่าง

มาก

“ไอ้พี่วนิตวัแสบ หยุดอยู่ตรงนั้นเลยนะ” 

กมลชนกร้องสั่งพร้อมกบัรบีวิ่งไปทนัท ีแต่มหีรอืที่คนกะลอ่นอย่าง

อาชวินจะยอมท�าตามค�าสั่งนั้น ชายหนุ่มวิ่งหนีทันที ไม่มีใครสนใจผู้ชาย 

อกีคนที่ยนืเพ่งมองสองหนุ่มสาวที่วิ่งไล่ตกีนัเหมอืนเดก็เลก็ๆ เสยีงหวัเราะ

ห้าวทุ้มของอาชวนิดงัก้องไปทั่วทั้งสนาม ในขณะที่กมลชนกกย็งัตะโกนเรยีก

ให้เขาหยุด 

เสยีงเอะอะนั้นท�าให้ย่าอุน่เดนิออกมาจากห้องครวั แต่เมื่อเหน็ว่าใคร

ก�าลังวิ่งไล่กันอยู่ที่สนามหญ้าก็เปลี่ยนใจหมายจะหันกลับเข้าไปในครัวต่อ 

กระนั้นก็ไม่วายหันมาเรียกหลานชายคนโตที่ยังยืนจ้องคนทั้งคู่อยู่อย่าง 

ไม่ยอมขยบัไปไหน

“ถ้าหมอฐาไม่คิดจะไปวิ่งแข่งกับเขาละก็ เข้าไปช่วยย่ายกกับข้าวใน

ครวัไหม”

ฐานันดร์เหลียวมาหาย่าอุ่น มีท่าทีอึกอักคล้ายจะพูดอะไรบางอย่าง 
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แต่สุดท้ายเขากพ็ยกัหน้า “ครบัคุณย่า”

คล้อยหลังสองย่าหลานไปแล้ว หนุ่มสาวสองคนที่วิ่งไล่กันอยู่ใน

สนามหญ้าอย่างไม่มีใครยอมใครนั้น ไม่มีทีท่าจะหยุดง่ายๆ แต่เพราะ 

รปูร่างอวบนดิๆ ของกมลชนก ประกอบกบัที่เธอไม่ใช่คนขยนัออกก�าลงักาย 

พอวิ่งหลายๆ รอบเข้ากท็�าท่าจะไม่ไหว สาวร่างอวบหยุดเท้าสะเอว หายใจ

หอบ

“ไอ้พี่วนิตวัแสบ หยุดเดี๋ยวนี้นะ” 

กมลชนกร้องเรยีก แต่อาชวนิหนักลบัมาแล้วแลบลิ้นโบกมอืสองข้าง

ท้าทายเธอหนกัยิ่งขึ้นกว่าเดมิเสยีอกี

“ซอสบอกว่าให้หยุดไง อยากเจอดเีหรอ” กมลชนกตะโกนข่มขู่ แต่

ฝ่ายนั้นกลบัยกัไหล่วิ่งถอยหลงักลบัไปแทน

“แน่จรงิซอสกต็ามพี่ให้ทนัส ิไม่อย่างนั้นพี่จะไปบอกพี่ฐาว่า...”

“กรี๊ด ”

ยังไม่ทันที่อาชวินจะพูดจบประโยค กมลชนกก็ยกสองมือขึ้นปิดหู

แล้วร้องกรี๊ดใส่พี่ชายอย่างโกรธจดั

“ฟ้องเหรอ นี่ตวัคดิว่ายงัจะมอีะไรให้เกบ็ไปฟ้องได้อกีอย่างนั้นเหรอ 

ที่ผ่านมายงับอกไม่หมดอกีหรอืยงัไง” กมลชนกระเบดิอารมณ์ใส่ โกรธทั้ง

อาชวนิที่ชอบเอาเรื่องของเธอมาล้อให้ได้อายต่อหน้าฐานนัดร์ โกรธทั้งตวัเอง

ที่ชอบท�าเรื่องขายหน้าต่อหน้าฐานนัดร์ไม่มหียุดหย่อน เวลาที่จะได้พบหนา้

เขาในแต่ละวนักม็นี้อยอยู่แล้ว แต่เธอไม่เคยท�าให้เวลาอนัมคี่านั้นเป็นเรื่อง

ดีๆ  ที่น่าประทบัใจระหว่างกนัเลย แล้วอาชวนิยงัมหีน้าเอาเรื่องของเธอมา

ล้อเล่น ที่เธอยังหน้าด้านหน้าทนอยู่ทุกวันนี้ได้เพราะฐานันดร์ไม่แสดง

ปฏกิริยิาอะไรตอบโต้อาชวนินอกจากนิ่งเฉย หากวนัใดเขาโมโหจนทนไม่ได้

ขึ้นมาแล้วเธอจะท�าอย่างไร

กมลชนกปาดน�้าตาแห่งความคบัแค้น ที่เธอปวดใจมากที่สดุคอืความ

นิ่งเฉยของฐานนัดร์ เพราะหมายความว่าค�าล้อของอาชวนิสร้างผลกระทบ 



36  l  ก า ม เ ท พ เ ร้ น รั ก

อะไรต่อจติใจของเขาไม่ได้เลย นั่นเพราะฐานนัดร์ไม่เคยมเีธออยูใ่นหวัใจ...

ไม่เคยคดิอะไรกบัเธอเลยแม้แต่น้อยนดิ

ความโกรธและแรงฮึดที่มากเกินพิกัดท�าให้สาวร่างอวบรวบรวม

เรี่ยวแรงครั้งสุดท้าย กวดไล่ผู้ชายปากมอมในนาทีที่เขาเผลอตกใจเสียง

กรี๊ดและหยดน�้าตาของเธอจนชะงกันิ่งอยู่กบัที่

“เฮ้ย” อาชวนิร้องเสยีงดงั ยกสองแขนขึ้นป้องตวัเองจากฝ่ามอืเรยีว

ของน้องสาวที่ระดมทุบใส่มาไม่ยั้ง

“นี่แน่ะ ปากมอมดีนัก มันต้องโดนอย่างนี้” กมลชนกต่อว่า ทุบต ี

อกีฝ่ายราวทุบกระท้อน

“ยายตวัร้าย นี่เธอแกล้งหลอกพี่เหรอ” อาชวนิเบกิตาโต ตกใจคดิว่า

กมลชนกจะร้องไห้จริงจัง ปกติแม้เขาจะเคยล้อหนักแค่ไหนและเจ้าตัวจะ

โกรธมากแค่ไหนกม็กัจะวิ่งไล่ตเีขาแก้เขนิเท่านั้นเอง แต่เสยีงกรี๊ดและเสยีง

ร้องเมื่อกี้ท�าให้เขาตกใจจริงๆ จนเป็นเหตุให้อีกฝ่ายพุ่งเข้าหาตัวได้อย่าง

ง่ายดายและทุบเอาๆ จนจะช�้าในตายอยู่แล้ว

“กบัคนเจ้าเล่ห์อย่างพี่วนิต้องใช้ไม้นี้ ไม่งั้นจะตามทนัได้ยงัไง” 

กมลชนกหยุดทุบ แต่ยงัเกี่ยวชายเสื้อของพี่ชายเอาไว้ไม่ยอมปล่อย 

กลวัอกีฝ่ายจะวิ่งหนแีต่กไ็ม่อยากจะท�าร้ายเขามากไปกว่านี้ อย่างไรอาชวนิก็

เป็นคนเดียวที่เข้าใจเธอมาตลอด เป็นจอมร้ายกาจที่คอยก่อกวนและชอบ

เอาความลบัของเธอไปขายคนในบ้าน

สกัวนัเธอจะเอาคนืให้ได้ คอยดู 

“หนอ็ย ยายตวัร้าย เธอนี่มนัเป็นยายหมูอ้วนจอมร้ายกาจขึ้นทุกวนั 

ใครสั่งใครสอนให้มาแกล้งพี่แบบนี้ฮะ” อาชวินโวยวายแต่สีหน้ากลับเปื้อน

ยิ้ม ตอนที่เขาเข้ามาถงึบ้านนี้ เหน็นะว่ายายตวัร้ายนี่ยนืน�้าตาจะหยดมหิยด

แหล่อยู่ตรงหน้าพี่ชายเขาแท้ๆ 

เสียงโวยวายที่ดังลั่นอยู่นอกบ้านท�าให้มือหนาที่ถือชามให้ย่าอุ่นตัก

แกงจืดใส่ชะงัก หนุ่มร่างสูงมองออกไปนอกประตูยังทิศทางของเสียงนั้น
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อย่างอดไม่ได้

“เป็นห่วงเขาร”ึ 

น�้าเสยีงของย่าอุน่ที่คล้ายจะพยายามจบัผดินั้นท�าให้ฐานนัดร์หนักลบั

มา น�้าเสยีงที่ใช้ตอบคนเป็นย่ายงัคงเป็นปกตเิกนิกวา่จะมใีครคาดเดาความ

รู้สกึของเขาได้

“สองคนนั้นชอบเล่นกนัแรงๆ ส่งเสยีงดงักนัตลอด” 

น�้าเสยีงและท่าทคีล้ายจะร�าคาญนั้นท�าให้ย่าอุน่หรี่ตา ยากจะอา่นได้

ว่าหลานชายคนโตก�าลงัคดิสิ่งใด...แต่คนรกัสงบอย่างฐานนัดร์ไม่ชอบเสยีง

ดงัและความวุ่นวายอยู่แล้วไม่ใช่หรอื

“เขากเ็ล่นกนัมาแบบนี้ตั้งแต่เดก็ๆ ย่าตกัเสรจ็แล้ว หมอฐายกออกไป

ตั้งสิ แล้วก็เรียกน้องๆ ให้มาล้างไม้ล้างมือเตรียมกินข้าวด้วย ก่อนจะ

วางมวยกนัไปใหญ่โตกว่านี้”

“ครบัคุณย่า”

ย่าอุ่นสั่งแล้วหันกลับไปตักหมูสามชั้นผัดเครื่องแกงของโปรดของ

ฐานันดร์ใส่จานเป็นล�าดับสุดท้าย จึงไม่เห็นว่าหลานชายคนโตนั้นเร่งฝีเท้า

เรว็กว่าปกติ

“ซอสปล่อยมอืพี่ได้แล้วนะ” อาชวนิบอกเป็นรอบที่ห้า เริ่มเหนื่อยกบั

ความดื้อของน้องสาว ท�าไมทกีบัเขา กมลชนกไม่เคยยอมแพ้ หน�าซ�้ายงัชอบ

ใช้ความรุนแรงตลอด นี่ถ้าเป็นพี่ชายของเขาเหตุการณ์คงตรงกนัข้าม 

นางพนัธรุตัน์สาวคงกลายร่างเป็นแค่ลกูแมวเชื่องๆ ยอมสงบเสงี่ยม

ต่อหน้าฐานนัดร์เท่านั้น

“ไม่” เสยีงปฏเิสธนั้นชดัเจน “พี่วนิต้องสญัญามาก่อนว่าจะไม่ล้อซอส

ต่อหน้าพี่หมอฐาอีก” กมลชนกขอสัญญาเป็นรอบที่ล้านแปด ซึ่งอาชวิน 

ไม่เคยฟังเลยแม้แต่ครั้งเดยีว

“ไม่ พี่ไม่เคยให้ค�าสญัญากบัผู้หญงิคนไหน ซอสกร็ู้” คนเป็นพี่ชาย

ยนืยนัหนกัแน่นเช่นกนั
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“อย่าเอาซอสไปรวมกบัพวกสาวๆ ในสต๊อกของพี่วนินะ ซอสเป็นน้อง 

เพราะฉะนั้นรบีสญัญามาเสยีดีๆ ” 

กมลชนกเริ่มหงดุหงดิที่ทนายหนุม่เล่นลิ้นกบัเธออกีแล้ว แต่วนันี้เธอ

จะต้องปิดฉากเรื่องล้อกลางวงข้าวที่ด�าเนนิมากว่ายี่สบิปีของอาชวนิเกี่ยวกบั

ตวัเธอกบัฐานนัดร์ลงให้ได้

“สญัญาดไีหมน้า” อาชวนิแกล้งลากเสยีงยาว 

“เรว็ๆ” กมลชนกหรี่ตา เตรยีมรบัมอืกบัความกะล่อนของพี่ชายตวัด ี

ไม่ไวใ้จเขานกัหรอก ใครเล่าจะรูก้ติตศิพัท์ปลาไหลตวัพอ่อย่างอาชวนิดเีท่า

เธอ

“พี่ว่าแทนที่ซอสจะขอสัญญาจากพี่ ซอสไปขอสัญญาจากหมอนั่น 

ดกีว่านะ คุ้มกว่ากนัเยอะเลย” อาชวนิยิ้มกริ่ม

“หมอนั่นไหน อย่าเฉไฉนะพี่วนิ สญัญามาเดี๋ยวนี้” กมลชนกขู่ ถ้าเขา

ไม่ยอมสญัญาเธอจะบดิให้เนื้อเขยีวออกไปโชว์สาวๆ ไม่ได้สกัอาทติย์ คงจะ

ลงแดงตายแน่ๆ

“พี่หมอ มาแล้วก็ให้สัญญากับยายซอสตัวยุ่งนี่ไปสิ ผมจะได้เป็น

อสิระเสยีท”ี 

อาชวนิมองไปทางด้านหลงักมลชนก ท�าให้หญงิสาวที่ก�าลงัยนืหนัหลงั

ให้หยุดชะงกัเพราะไม่แน่ใจ กลวัว่าจะโดนพี่ชายหลอก หรอืหากฐานนัดร์

ยนือยู่ด้านหลงัของเธอจรงิ เขาจะได้ยนิอะไรไปบ้าง

“เอาเป็นว่าไปถามกนัเอาเองแล้วกนันะ ผมหวิจะแย่แล้ว” 

อาชวนิพดูเรว็ๆ แล้วสะบดัข้อมอืหนห่ีางออกไปทนัท ีท�าให้กมลชนก

ที่ยงัตั้งตวัไม่ทนัเซผงะไปอย่างรวดเรว็ ความตกใจท�าให้หญงิสาวร้องกรี๊ด 

เตรียมตัวยอมรับความเจ็บปวดที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างเต็มที่ แต่ก็แค่เซไป 

ชนอกอุน่ๆ ของใครสกัคน หญงิสาวหลบัตาป๋ี อายยกก�าลงัสาม ถ้าอาชวนิ

ไม่ได้โกหก อกที่เธอเซไปพงิอยู่นี้จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจาก....

กมลชนกสูดลมหายใจลึกเข้าปอด แอบซึมซับความอบอุ ่นของ 
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แผงอกอุ่นนี้ให้เข้าไปถึงก้นบึ้งของหัวใจ เพื่อต่อเติมความหวังและก�าลังใจ

ของตวัเองให้ยนืหยดัต่อไปให้ได้

“ขอบคณุค่ะ” หญงิสาวเอ่ยถ้อยค�าแสนเบา พลางเงยหน้าขึ้นมองคาง

แข็งแรงของผู้ชายในหัวใจ ยากจะเชื่อว่าในเวลานี้เธอก�าลังอยู่ในอ้อมกอด

ของเขา...แม้เพียงชั่วระยะเวลาสั้นๆ แต่มันมีความหมายต่อหัวใจของเธอ

มากมายเหลอืเกนิ

“ไม่เป็นไร” ชายหนุ่มกล่าวตอบเสยีงทุ้ม ขยบัแขนที่โอบหญงิสาวให้

ออกห่างจากตวัอย่างสุภาพ

“พี่วนิเล่นอะไรกไ็ม่รู ้น่าโมโหนกัเชยีว” กมลชนกเข่นเขี้ยวหลงัจากที่

ถกูประคองให้กลบัมายนืตวัตรงได้ ผวิแก้มแดงซ่านเพราะความขดัเขนิ แต่

เมื่อเห็นสีหน้าและท่าทีนิ่งเฉยของฐานันดร์แล้วก็คล้ายจะบังคับให้เธอกลับ

คนืสู่ภาวะปกตโิดยอตัโนมตัิ

“ซอสไม่ล้มลงไปกด็แีล้ว ไม่ต้องไปคดิเอาคนืนายวนิเขาหรอก เดี๋ยว

กโ็ดนเค้าแกล้งกลบัมาหนกักว่าเดมิอกี ไม่เขด็หรอืไง” 

“แต่...” อยากจะค้าน แต่ค�าพูดมากมายกลบัตดิอยู่ที่รมิฝีปาก

“เอ้า ไม่กนิข้าวกนัหรอืไง หวิจะแย่ คุณพ่อคุณแม่กม็ากนัครบแล้ว

ด้วย ถ้าช้าจะกนิให้หมดทเีดยีว” อาชวนิตะโกนมาแต่ไกล หยุดค�าค้านของ

กมลชนกได้เดด็ขาด

หญงิสาวก้าวตามหลงัฐานนัดร์กลบัเข้าไปในบ้าน ที่บดันี้นายแพทย์

ปกรณ์และนางฐปนย์ี ฐาปณานวุฒัน์ บดิามารดาของฐานนัดร์กบัอาชวนิมา

นั่งรออยู่ที่โต๊ะอาหารเรยีบร้อยแล้ว

“สวัสดีค่ะลุงหมอกรณ์ ป้านี” กมลชนกกล่าวทักทายพร้อมกับ

ท�าความเคารพผู้อาวุโสกว่า

“ไหว้พระลูก ไหนสรุปว่าซอสกบัฐาท�าสญัญาอะไรกนั” ปกรณ์ถาม

หลานสาวที่มสีหีน้างุนงงทนัที

“สญัญาอะไรหรอืคะ” 
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“กต็าวนิมาบอกพวกเราว่าอย่าเพิ่งกนิข้าว ให้ซอสกบัฐาท�าสญัญาใจ

กนัเสรจ็ก่อน พ่อกเ็ลยต้องรอนี่ไง” 

ค�าพูดของกมลที่ถือจานขนมมากับอนงค์ท�าให้ทุกคนหัวเราะขึ้น

พร้อมกนัทั้งโต๊ะอาหาร

“คณุพ่อ!” กมลชนกเรยีกบดิาเสยีงเข้มเพื่อข่มความอาย เธอเผลอไป

นดิเดยีวอาชวนิกร็บีมาก่อการร้ายร่วมกบับดิาของเธอเข้าอกีแล้ว

“เอาละๆ ไหนๆ กม็ากนัแล้ว เรื่องสญัญาใจนั้นยกยอดไปก่อนกแ็ล้ว

กนั ตอนนี้เรามากนิกนัดกีว่า กบัข้าวของคุณแม่ก�าลงัร้อนๆ น่ากนิทั้งนั้น

เลย” สุดท้ายปกรณ์กเ็ป็นคนช่วยชวีติหลานสาวไว้

กมลชนกค้อนให้รอบวง อยากรู้นักว่าเธอเป็นลูกใครกันแน่ ท�าไม

บดิาของเธอจงึชอบเข้าข้างอาชวนิและแกล้งเธอให้ได้อายอยู่เรื่อย



๔

กมลชนกขบัรถมาถงึคอนโดในเวลาบ่ายสามโมงสี่สบิห้า เนื่องจาก
เป็นวนัเสาร์ ทกุคนจงึอยู่ที่บ้านย่าอุ่นนานกว่าปกต ิแต่เพราะต้องรบีมาเปิด

ร้านยาด้วยตวัเองตอนห้าโมงเยน็ถงึสองทุ่ม หญงิสาวจงึขอตวักลบัออกมา

ก่อน คนอื่นๆ นั้นยังอยู่คุยกันต่อ ส่ วนอาชวินนั้นขอตัวไปนอนเพราะยัง

เหนื่อยกบัการเดนิทาง แม้เสยีดายที่ไม่ได้อยู่ใกล้ๆ ฐานนัดร์ต่ออกีนดิ แต่

เยน็วนัเสาร์เป็นช่วงเวลาที่ร้านของเธอขายดทีี่สดุ อกีทั้งเป็นวนัที่เธอเปิดร้าน

เพยีงคนเดยีวเพราะเป็นวนัหยดุของเดก็ที่ร้านซึ่งจ้างมาช่วยในวนัจนัทร์-ศกุร์ 

หลงัจากน�ารถเข้าไปจอดและหยบิป่ินโตที่ย่าอุน่ใส่ น�้าพรกิกะปิ ผกัสด 

และวุ้นเส้นผัดไข่มาให้เป็นกับข้าวมื้อเย็น ก็ตรงเข้าไปไขกุญแจร้านยาใต้ 

คอนโดทนัที

“วนันี้เปิดร้านเรว็นะคะน้องซอส” พี่บุ๋มซึ่งเปิดร้านกาแฟสดอยู่ข้างๆ 

ร้องทกัขึ้นเมื่อเหน็หญงิสาวมาไขกุญแจประตูเหลก็ของร้านขายยา

กมลชนกหนัไปยิ้มจนตาหย ี ตั้งแต่มาซื้อคอนโดและเปิดร้านขายยา

ที่นี่ เธอกส็นทิสนมกบัร้านใกล้ๆ กนั ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของคอนโด ผู้อาศยั
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และนกัศกึษาจากหอพกัใกล้เคยีง โดยเฉพาะหลายๆ คนซึ่งเคยมาเป็นลกูค้า

“เพิ่งกลับจากบ้านคุณย่าค่ะ นี่ยังไม่ได้กลับขึ้นห้องก็ตรงเข้ามาเปิด

ร้านเลย”

“ขยนัตั้งแต่เดก็แบบนี้ อนาคตเถ้าแก่เนี้ยแน่ๆ จ้ะ แต่กลบัจากบ้าน

คณุย่าคงมขีองอร่อยๆ กลบัมาด้วยใช่ไหม” บุม๋พดูแลว้ปรี่ออกมาจากร้าน

กาแฟของตัวเองทันที เพราะคุ้นเคยฝีมือการท�าอาหารของย่าอุ่นดีอยู่แล้ว

เนื่องจากกมลชนกมกัจะหอบหิ้วมาฝากเธอด้วยบ่อยๆ 

“วนันี้มนี�้าพรกิกะปิ ผกัสด แล้วกผ็ดัวุ้นเส้นใส่ ไข่ค่ะ ซอสบ่นว่าเริ่ม

จะอดึอดัเวลาใส่ เสื้อผ้า คณุย่ากเ็ลยท�าเมนทูี่ไม่อ้วนมาให้” หญงิสาวพดูพลาง

ชูปิ่นโตขึ้น

“น�้าพริกกะปิฝีมือย่าอุ่นอร่อยเลิศที่สุดแล้วจ้ะ งั้นเดี๋ยวพี่จะหุงข้าว

เอง แล้วกซ็ื้อต้มย�าน�้าข้นที่ร้านป้ามาเพิ่มอกีสกัอย่างนะ” อกีฝ่ายเสนอเพราะ

วนัเสาร์-อาทติย์กมลชนกมาเปิดร้านเองจงึกนิข้าวด้วยกนัเป็นประจ�า

“ได้เลยค่ะ อ้อ ท�าอเมรกิาโนเยน็ให้ซอสสกัแก้วนะคะ ไม่ต้องหวาน

มาก วันนี้ไม่ต้องใส่ วิปครีม เพราะไม่ไหวจะเคลียร์แล้ว” หญิงสาวท�าท่า

เหนื่อยหน่ายกบัน�้าหนกัของตนเอง

“ไม่ต้องห่วงหรอกค่ะ น้องซอสน�้าหนกัขึ้นกล็ดง่ายตลอด คมุอาหาร

สักนิดก็กลับมาสวยเช้งเหมือนเดิมแล้วละ รอแป๊บนะคะ พี่ไปชงกาแฟให้

ก่อน” บุ๋มพูดแล้วกเ็ดนิกลบัเข้าไปในร้าน 

กมลชนกถอืปิ่นโตเดนิเข้าไปเกบ็ในครวัหลงัร้าน เข้าห้องน�้าล้างหน้า 

ทาแป้ง เตมิลปิมนัแล้วหยบิเสื้อกาวน์จากตู้ออกสวม จากนั้นกเ็ดนิออกมา

หน้าร้าน พร้อมเปิดร้านในทนัที

“โอเลี้ยงฝรั่งมาแล้วจ้า” เสยีงพี่บุ๋มน�ามาก่อนที่เจ้าตวัจะถอือเมรกิา-

โนเยน็มาวางให้ที่โต๊ะ กมลชนกเปิดลิ้นชกัใส่ เงนิ

“อ้าว สงสยัตั้งกระเป๋าเงนิกบักญุแจรถไว้หลงัร้าน พี่บุ๋มรอแป๊บนะคะ” 

หญิงสาวลุกเดินกลับเข้าไปหลังร้านเพื่อหยิบกระเป๋าสตางค์ เนื่องจากเธอ 



ร ะ ฆั ง เ งิ น  l  43

ไม่ใช้เงินปะปนกับเงินของร้านยาและจัดท�าบัญชีแยกเอาไว้ชัดเจนตามที่ 

ย่าอุ่นสอนเอาไว้ “นี่ค่ะ”

“ขอบใจจ้ะ พี่กลบัไปดูร้านก่อนนะ เดี๋ยวหกโมงเยน็จะขนข้าวมากนิ

ด้วยกนั” บุ๋มเดนิกลบัไปที่ร้านกาแฟทนัท ี ขณะที่กมลชนกหยบิอเมรกิาโน

เยน็มาดูด จากนั้นไม่ถงึสบินาทกีเ็ริ่มมลีูกค้าทยอยเข้าร้านมาเรื่อยๆ 

กระทั่งหกโมงเยน็บุม๋กย็กหม้อข้าว พร้อมกบัต้มย�าน�้าข้นที่ซื้อมาจาก

ร้านอาหารตามสั่งใต้หอพักนักศึกษาตรงข้ามคอนโดอีกหนึ่งถุงมาร่วมวง

ด้วย เมื่อจบมื้อเยน็บุ๋มซึ่งอาสาไปล้างจานในครวัให้กข็อตวักลบัร้าน

“วนันี้พี่จะปิดร้านเรว็เพราะจะกลบับ้านที่ราชบุร ีวนัจนัทร์บ่ายถงึจะ

กลบัมา น้องซอสคงต้องกนิข้าวคนเดยีวสกัวนันะคะพรุ่งนี้”

“จะขบัรถไปคนืนี้เลยเหรอคะ”

“ใช่จ้ะ ถ้าไปพรุง่นี้เช้ายงัไม่ทนัได้ท�าอะไร วนัจนัทร์เช้ากต้็องกลบัมา

แล้ว นี่กเ็ลยกะว่าปิดร้านแล้วจะขบัรถไปเลย พี่ชนิแล้วละ”

“ขบัรถดีๆ  นะคะ ถงึแล้วส่ งข้อความมาบอกด้วย” กมลชนกสั่งความ

“โอเคจ้ะ พี่ไปนะ”

หลงัจากบุ๋มออกไปแล้ว กมลชนกกเ็ริ่มยุ่งเพราะเป็นช่วงที่ลูกค้าเข้า

ร้านเยอะจนแทบไม่ได้หยุดพกั กระทั่งเกอืบสองทุ่มคนจงึเริ่มซา หญงิสาว

จงึเริ่มเคลยีร์บญัชขีองวนันี้ และนบัเงนิแยกเพื่อเตรยีมน�าไปฝากพรุ่งนี้เช้า

เสยีงข้อความเข้า จงึคว้าโทรศพัท์อกีเครื่องมาเปิดดู

ลูกค้า: โอนเงนิส่ วนที่เหลอืเข้าบญัชแีล้วนะครบั (พล)

กมลชนกยิ้มหวานเมื่อเหน็ชื่อที่วงเลบ็หลงัข้อความนั้น 

นี่ก็เป็นอีกรายแล้วสินะที่คนว่าจ้างไม่ได้เป็นคนจ่ายเงินงวดที่สองให้

เธอ อดดใีจไปกบัณไีม่ได้ที่ได้สมหวงัในความรกัและได้คนดีๆ  อย่างพลมา

คอยดูแล

Rose: ขอบคุณมากค่ะ ยนิดกีบัคุณณแีละคุณพลด้วยนะคะ

ลูกค้า: เล็กน้อยครับ น้องณีฝากบอกว่าคุณโรสอย่าลืมมาร่วมงาน
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แต่งงานของเรานะครบั

Rose: ยนิดเีลยค่ะ

“แชตกบัใครน่ะ ยิ้มหวานเชยีว” 

เสยีงทุ้มคุ้นหูดงัขึ้น ท�าให้กมลชนกรบีเงยหน้าขึ้นทนัท ี

แล้วหญิงสาวก็ต้องตกใจที่ได้เห็นฐานันดร์มายืนขมวดคิ้ว ท�าหน้า

เคร่งอยู่กลางร้านขายยาของตวัเอง นิ้วเรยีวขาวของกมลชนกรบีปิดฝาเคส

โทรศพัท์แล้วเลื่อนไปไว้ในลิ้นชกัเกบ็เงนิ จากนั้นกร็บีผลกัปิดทนัท ีเธอเงย

หน้าขึ้นและพยายามปั้นหน้าเคร่งกลบเกลื่อน โดยไม่รู้ว่ากิริยานั้นกลับยิ่ง

ท�าให้ทันตแพทย์หนุ่มสงสัย แต่ด้วยวิสัยรักสงบและไม่ชอบก้าวก่ายเรื่อง 

ส่ วนตวัของใครท�าให้เขายงัยนืนิ่งอยู่

“เปล่าสกัหน่อย ซอสกค็ุยเล่นกบัเพื่อนไปเรื่อยเปื่อย ว่าแต่พี่หมอฐา

แวะมาที่นี่มอีะไรหรอืคะ”

ที่ต้องถามออกไปเช่นนี้ เพราะแม้จะอยู่คอนโดชั้น ๑๖ ชั้นเดยีวกนั 

ห้องตรงข้ามกนั แต่ไม่บ่อยนกัหรอกที่ฐานนัดร์จะเดนิมาเคาะประตหู้องของ

เธอหรอืมาเยอืนร้านขายยาใต้คอนโดแห่งนี้ถ้าไม่มธีรุะจ�าเป็นจรงิๆ และธรุะ

ส่ วนใหญ่ของฐานนัดร์กม็กัจะไม่แคล้วต้องเกี่ยวข้องกบัย่าอุ่นเสมอ

“ตอนเยน็คณุย่ากบัแม่พี่แล้วกน้็านงค์ท�าบวัลอยน�้าขงิทานกนั คณุย่า

เหน็ว่าซอสต้องกลบัมาเปิดร้านก่อนกเ็ลยตกัใส่ ถงุฝากพี่มาให้ ยงัร้อนๆ อยู่

เลย” ฐานันดร์ยื่นถุงบัวลอยน�้าขิงให้ เมื่อเห็นกมลชนกยังมีท่าทีลังเล 

ไม่ยอมรบัไปง่ายๆ จงึพูดต่อ “กนิเถอะ ไม่อ้วนหรอก น�้าขงิช่วยระบายดี

ด้วยซ�้า”

“บัวลอยก็เป็นแป้งอยู่ดี นี่สองทุ่มแล้วด้วย” หญิงสาวเหลือบดู

นาฬิกา...คนที่กินอะไรนิดอะไรหน่อยก็น�้าหนักขึ้นง่ายเช่นเธอ จะมีใครมา

เข้าใจบ้าง

“บวัลอยไส้งา พี่ช่วยคุณย่ากบัน้านงค์ปั้นเอง ส่ วนไส้ถั่วแดงนายวนิ

แย่งไปกินคนเดียวหมดแล้ว ไส้งานี่ถ้าคุณย่าไม่ตีมือเสียก่อนแล้วบอกจะ
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แบ่งมาฝากซอส กค็งลงไปอยู่ในท้องหมอนั่นหมดเหมอืนกนั” 

ฐานนัดร์อธบิายด้วยน�้าเสยีงเรยีบๆ แต่คนฟังกลบัหูผึ่ง

พอได้ยินว่าใครเป็นคนท�า กมลชนกก็ชักลังเล...จากที่คิดจะกินแต่ 

น�้าขิงแล้วเหลือบัวลอยไว้จึงล้มเลิกความคิดนั้นไปทันที โอกาสที่จะได้กิน

บวัลอยน�้าขงิฝีมอืฐานนัดร์มเียอะเสยีที่ไหน เรื่องอะไรเธอจะยอมพลาด 

อ้วนกอ็้วนเถอะ ค่อยลดใหม่พรุ่งนี้กแ็ล้วกนั 

“พี่หมอกินด้วยกันสิคะ คุณย่าคงแบ่งมาให้เยอะ ซอสกินคนเดียว 

ไม่หมดหรอก” เพราะเป็นคนปากไวจงึเอ่ยชวนไปในทนัที

“กเ็อาส ิพี่ยงัไม่ได้กนิเหมอืนกนั ท�าเสรจ็คุณย่ากต็กัแบ่งใส่ ถุงมาให้

เลยเพราะพี่ต้องกลบัมาเตรยีมการสอนพรุ่งนี้ต่อ”

ค�าบอกเล่านั้นท�าให้กมลชนกผุดลุกขึ้นยนืทนัท ีหญงิสาวรบัถุงขนม

จากมอืของชายหนุม่แล้วบอกด้วยท่าทางร่าเรงิ “งั้นซอสเอาไปแบ่งใส่ ถ้วยให้

เลยนะคะ”  

ฐานันดร์ยืนมองหญิงสาวตัวขาวอวบนิดๆ หน้ากลมแป้นที่ส่ งเสียง

ร่าเรงิและมท่ีาทกีระตอืรอืร้นอยูต่ลอดเวลารบีวิ่งไปหลงัร้านทนัท ีหญงิสาว

หายไปไม่ถงึสบินาท ีเมื่อกลบัออกมากถ็อืบวัลอยน�้าขงิที่ยงัอุน่ๆ มาสองถ้วย

ส�าหรบัตวัเองหนึ่งถ้วยและชายหนุ่มอกีหนึ่งถ้วย

ย่าอุ่นตั้งใจหรอืเปล่านะ

“แบ่งบวัลอยคนละสามลูกนะคะ ลูกใหญ่มากเลย ถ้าซอสกนิหมดนี่

คงอ้วนยาวนาน” พูดพร้อมกบัส่ งถ้วยบวัลอยน�้าขงิให้แก่ฐานนัดร์

“เนื้อแป้งบางหรอก ข้างในเป็นไส้งาทั้งนั้น คุณย่ารู้อยู่แล้วว่าซอส

ก�าลงับ่นว่าอดึอดัใส่ เสื้อผ้าไม่ได้” 

เขาพดูเรื่อยๆ ขณะที่กมลชนกอยากจะมดุโต๊ะหน ีแมจ้ะไมเ่คยบอก

อะไรเขาโดยตรง แต่มสีกัเรื่องไหมที่เกี่ยวกบัเธอแล้วผูช้ายตรงหน้านี้จะไม่รู้ 

หน�าซ�้ายงัเตม็ไปด้วยเรื่องน่าอบัอายทั้งนั้น ไม่ต้องเดาเลยว่าฝีมอืของใคร

หลงัจากกนิบวัลอยน�้าขงิหมดลงแล้ว กมลชนกกร็บัหน้าที่ไปล้างจาน 
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ส่ วนฐานนัดร์เหน็ว่าหญงิสาวก�าลงัจะปิดร้านพอด ีเขาจงึอยูช่่วยเธอเปิดร้าน

เสยีด้วยเลย จากนั้นสองหนุ่มสาวจงึเดนิกลบัขึ้นคอนโดไปด้วยกนั 

กมลชนกรู้สกึว่าวนันี้ทุกอย่างช่างเป็นใจให้เธอจรงิๆ ที่ไม่มใีครตาม

มาขึ้นลิฟต์ด้วย เธอจึงได้มีเวลาอยู่ใกล้ชิดกับฐานันดร์ตามล�าพังต่ออีกนิด

แม้จะเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆ ไม่กี่นาทกีต็าม 

ลิฟต์เคลื่อนมาถึงชั้น ๑๖ สองหนุ่มสาวเดินเคียงกันมา จนกระทั่ง

หยุดยนือยู่หน้าห้องของตวัเองซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกนั

“รีบเข้าห้องไปเถอะ” ชายหนุ่มสั่ง พลางยืนรอให้หญิงสาวกดรหัส

ห้องพกัเข้าไปก่อน

“ค่ะ” กมลชนกตอบรบั ยอมผลกัประตหู้องของตวัเองเข้าไป แววตา

ของเธอดอูาลยัอย่างปิดไม่มดิ แต่ฐานนัดร์คงไม่เหน็เพราะมแีว่นอนัโตบดบงั

อยู่ หรอืต่อให้เขามองเหน็ หญงิสาวเองกไ็ม่แน่ใจนกัว่าเขาจะเข้าใจ

“ฝันดนีะครบัน้องซอส”

“ฝันดค่ีะพี่หมอฐา” กมลชนกตดัใจปิดประตกู่อน เพราะไม่อย่างนั้น

ฐานนัดร์คงไม่มวีนัเข้าห้องของตวัเองเป็นแน่

กมลชนกกลับเข้ามาในห้องของตัวเอง หญิงสาวตรงเข้าไปอาบน�้า

ทนัท ีสายน�้าอุ่นๆ ช่วยให้สมองของเธอโล่งขึ้น 

เมื่อได้อยูก่บัตวัเอง รอยยิ้มกป็รากฏอยู่บนดวงหนา้อิ่ม...การไดพ้บ

เจอกับฐานันดร์คือช่วงเวลาเติมความสุขให้แก่ชีวิตเรียบๆ ของเธอ แถม 

วนันี้ยงัเหมอืนได้รบัโชคสองชั้นที่ย่าอุน่มอบให้ด้วยการฝากบวัลอยน�้าขงิมา

ให้เธอ ได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกนัตามล�าพงัต่ออกีนดิ นอกจากนั้นเขายงัช่วยเธอ

ปิดร้าน เดนิขึ้นคอนโดมาด้วยกนั

“คงจะฟินกว่านี้ ถ้าไม่ต้องแยกห้องกนัตรงปลายทาง” รมิฝีปากบาง

กระซบิกบัสายน�้าอุน่ หลบัตาแล้วเลื่อนมอืขึ้นเขกศรีษะตวัเองดงัโป๊ก “โอ๊ย 

กย็งัเจบ็อยู่นี่ เลกิมโนได้แล้วยายซอส” 

บ่นตัวเองยาวๆ ก็ก้าวออกจากอ่างอาบน�้า ดึงผ้าขนหนูมาพันผม 
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สวมเสื้อคลุมสีขาว เดินออกจากห้องน�้า กดน�้าเย็นผสมน�้าร้อนใส่ แก้วถือ

เข้าไปในห้องนอน ตรงไปที่โต๊ะท�างาน เปิดแม็คบุ๊กขึ้นมาเช็กตารางงาน

ประจ�าวนั

“ศตาย ุรปูหล่อ พ่อรวย แต่ไม่ท�างานเป็นเรื่องเป็นราว ท�าไมผู้หญงิ

คนหนึ่งถงึได้ชอบมากขนาดนี้นะ”

ปิ๊บๆ

มอืเรยีวขาวหยบิโทรศพัท์ขึ้นมาเปิดดู

ว่าที่ลูกค้า: ตกลงคุณโรสยอมรบังานนี้ไหมคะ

กมลชนกอ่านข้อความในโทรศพัท์ แล้วเลื่อนสายตาขึ้นดขู้อมูลที่เธอ

รวบรวมมาตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้ว ดวงตาหยีผ่านกรอบแว่นตาหนามีแวว

ครุ่นคดิ

“นั่นสนิะ จะรบังานนี้ดไีหม”

กวาดตามองตามตวัอกัษรที่หน้าแมค็บุ๊กก่อนจะเหลอืบไปเหน็ข้อมูล

หนึ่ง จงึเหลอืบมาดูปฏทินิตั้งโต๊ะที่วางอยู่ข้างๆ กนั

Rose: ก่อนจะตกลงรบังาน โรสอยากขอให้คุณแอนไปสถานที่หนึ่ง

กบัโรสก่อนนะคะ แล้วค่อยตดัสนิใจอกีทว่ีายงัอยากจะให้โรสช่วยอยูอ่กีหรอื

เปล่า

ว่าที่ลูกค้า: ได้ค่ะ ที่ไหนคะ

ในสถานบนัเทงิชื่อดงัแห่งหนึ่งย่านรงัสติ สาวสวยในชดุแสก็สั้นสแีดง
สดขับผิวขาวผ่อง ผมสีน�้าตาลทองดัดปลายถูกรวบผูกไว้ด้านหลังพวงผม

ยาวเป็นหางม้า ปล่อยหน้าม้าสั้นมีปอยผมสองสามปอยด้านข้าง ดวงตาสี

น�้าตาลเข้ม รมิฝีปากสแีดงยวนใจก้าวเดนิไปบนรองเท้าส้นเขม็สแีดง ท่าทาง

มั่นอกมั่นใจนั้นเรยีกสายตานกัท่องราตรหีลายคู่ให้หนัมามองได้ไม่ยาก

หญงิสาวมุ่งตรงไปนั่งหน้าบาร์กลางผบัดงั

“มาการติาหนึ่งค่ะ” สั่งเรยีบร้อยกห็นัไปมองรอบตวั ผู้คนมากมาย
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แสวงหาความส�าราญกันอย่างเต็มที่ หนุ่มสาววัยก�าลังเบ่งบานเริงร่าในคืน

ราตรกีนัอย่างสดุเหวี่ยง แต่ดวงตาเป่ียมเสน่ห์คูน่ั้นไม่ได้มจีดุหมายที่ใดเป็น

พเิศษ

“ได้แล้วครบั”

“ขอบคณุค่ะ” มอืขาวๆ ยกแก้วขึ้นจบิ ท่วงท่านั้นช่างเหมาะเจาะไร้ที่ติ

“ใครน่ะ” เสยีงสอบถามดงัขึ้นจากโซนที่นั่งวไีอพขีองชั้นพกั
“รอสกัครูน่ะครบั” ผูต้ดิตามรบีถอยออกไปเรยีกบรกิรมาสอบถาม

ทนัท ีเพยีงไม่นานกเ็ดนิกลบัเข้ามาใหม่ “เดก็บอกว่าเพิ่งมาที่นี่ครั้งแรกครบั 

มาคนเดยีว ไม่น่าจะนดัใครเอาไว้เพราะนั่งมาเป็นชั่วโมงแล้ว”

“อมื รู้แล้ว เดี๋ยวนายไปส่ งน้องเขาด้วยนะ” 

หนุ่มร่างสูงสั่งความขณะปลดแขนสาวสวยที่นั่งควงมาด้วยกันใน

ค�่าคนืนี้ออกจากแขนตวัเอง ก่อนจะลุกขึ้นแล้วเดนิตรงไปที่บาร์ทนัท ี

“เหมอืนคุณผู้หญงิแก้วนงึ”

เสยีงทรงอ�านาจนั้นท�าให้โรสหนัไปมอง ก่อนจะหนักลบัมา เลกิสนใจ

ผู้ชายที่ถอืวสิาสะนั่งลงบนเก้าอี้ว่างข้างกาย

ท่าทีไม่สนใจนั้นสร้างความพึงใจให้แก่ผู้มาใหม่เป็นอย่างมาก “ผม

ศตายุครบั” 

ทว่าค�าแนะน�าตัวนั้นกลับไม่ท�าให้สาวสวยหันกลับมาหา ชายหนุ่มผู้

ไม่ยอมแพ้จงึขยบัตวัเข้าไปใกล้ๆ อกีนดิ

“ผู้หญิงสาวสวยรวยเสน่ห์มานั่งดื่มคนเดียวในสถานที่เช่นนี้ น่า

อนัตรายนะครบั” เขาหนัไปรบัแก้วเครื่องดื่มจากบาร์เทนเดอร์มาแล้วชแูก้ว

มาแตะกบัขอบแก้วของสาวสวยแล้วยกขึ้นจบิอย่างอ้อยอิ่งเช่นกนั

“ฉนัว่าสิ่งที่อนัตรายที่สุด อยู่ตรงหน้าของฉนัแล้วต่างหากล่ะคะ” 

รมิฝีปากสแีดงสดนั้นเอ่ยออกมาเป็นประโยคแรก ทว่าแทนที่จะโกรธ 

ดวงตาของชายเจ้าชู้อย่างศตายุกลบัมแีววพงึใจ
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“คณุรูไ้หมว่าถ้าเป็นผูห้ญงิคนอื่นมาพดูกบัผมแบบนี้จะเกดิอะไรขึ้น” 

น�้าเสยีงนั้นเยยีบเยน็ แต่ทที่าผ่อนคลายนั้นท�าให้โรสยิ้มตอบ

“ไม่รู้สคิะ ฉนัไม่ใช่ผู้หญงิพวกนั้นของคุณ” 

ค�าตอบของเธอท�าให้คนฟังหวัเราะออกมา ตาคมกล้าจบัจ้องเรอืนร่าง

เย้ายวนของผู้หญงิตรงหน้าอย่างหมายมั่น

“นั่นสนิะ คุณไม่เหมอืนผู้หญงิคนไหนที่ผมเคยพบจรงิๆ”

คราวนี้โรสหันกลับมาทั้งตัว ริมฝีปากสีแดงสดเผยอน้อยๆ ศตายุ

มองตามริมฝีปากนั้น เมื่อหญิงสาวคล้ายจะขยับกายมาข้างหน้าจนใกล้เขา

อีกนิด แต่แล้วเมื่อเธอยกแก้วขึ้นแตะริมฝีปากก็ท�าให้เขาต้องระบาย 

ลมหายใจออกมาอย่างหงุดหงดิ

“ฉันคิดว่าอย่างคุณศตายุน่าจะสนใจผู้หญิงเรียบร้อย อ่อนหวาน

อย่างคู่หมั้นของคุณเสยีอกีนะคะ” หญงิสาวพูดเรยีบๆ โดยไม่หนัหน้ากลบั

มามอง

“คณุรูจ้กัผม” ชายหนุม่นามศตายเุลกิคิ้ว แม้จะถามออกไป แต่ความ

มั่นใจไม่เคยลดลงเลย ไม่แปลกใจที่อีกฝ่ายรู้จักชื่อเสียงของเขา สาวสวย

ร้อนแรงตรงหน้าน่าสนใจกว่าผู้หญิงทุกคนที่เขาเคยได้พบ แต่แม้กระทั่ง

เดี๋ยวนี้เขากย็งัไม่รู้จกัชื่อของเธอเลยด้วยซ�้า 

“ใครบ้างจะไม่รู้จักคุณศตายุ ลูกชายของรัฐมนตรีคนดัง รูปหล่อ 

พ่อรวย และมคีู่หมั้นแสนด”ี

“เรื่องสุดท้ายมันก็แค่การจัดการของผู้ใหญ่ ผมก็แค่ขัดไม่ได้ แต่ 

ผู้หญงิของผม ผมมสีทิธิ์เลอืกได้เตม็ที่”

“คุณก�าลังจะบอกว่าคุณไม่สนใจคู่หมั้นแสนดีของคุณเลยอย่างนั้น

หรอืคะ” 

ค�าถามนั้นหนุม่ร่างสงูไม่ตอบ กลบัจบัมอืเรยีวขาวที่ถอืแก้วเครื่องดื่ม

ของเธอและไล้เบาๆ

“อยู่กนัสองคนแบบนี้ เราอย่าพูดถงึคนอื่นเลยนะครบั” พูดจบกก็้ม
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หน้าลงหมายจะจบูหลงัมอืนั้น แต่ไม่ทนัเพราะเจ้าของมอืยกแก้วดไีซน์เก๋ขึ้น

จดรมิฝีปากอิ่มเสยีก่อน

“คนอื่นที่คุณพูดถึงคือว่าที่ภรรยาของคุณเชียวนะคะ หรือคุณจะ

บอกว่าจะไม่แต่งงานกบัเธอ” คิ้วเรยีวเลกิขึ้น รอยยิ้มยั่วยวนนั้นยงัปรากฏ

แม้ขณะที่ถามค�าถามเดด็ 

ศตายุนิ่ง ปกตเิขาไม่ชอบให้ใครมาก้าวก่ายเรื่องส่ วนตวั โดยเฉพาะ

พวกผู้หญิงที่มีหน้าที่คอยให้ความส�าราญ แต่กับหญิงสาวตรงหน้ากลับ 

แตกต่างออกไป 

“แต่งก็แต่งไปสิ ยังไงเธอก็อยู่ส่ วนของเธอ ส่ วนคุณกับผม เรามา 

คุยเรื่องของเรากนัดกีว่า” 

พูดจบก็ก้มหน้าลงมาหมายจะประทับริมฝีปากของตัวเองกับริม-

ฝีปากสีแดงสดแสนยั่วยวนนั่น แต่หญิงสาวสวยกลับลุกยืน ท�าให้เขาเริ่ม

หงุดหงดิ

“พี่ยุคดิอย่างนั้นจรงิๆ หรอืคะ” 

น�้าเสียงสั่นๆ ของหญิงสาวที่ถามขึ้นจากทางด้านหลัง ท�าให้ศตายุ 

จ�าต้องหนักลบัไปมอง

“แอน มาอยู่ที่นี่ได้ยงัไง” เขาถาม สหีน้าราวกบัเหน็ผี

“ถ้าแอนไม่มา ก็คงไม่รู้ว่าจริงๆ แล้วพี่ยุคิดยังไงกับแอนกันแน่”  

หญิงสาวหน้าหวาน ท่าทางเรียบร้อยพูดไปร้องไห้ไป เมื่อได้มาเห็นกับตา 

ตวัเองว่าผูช้ายที่เธอจะต้องแต่งงานด้วยในอกีไม่นานนี้เป็นเช่นไร จากที่หวงั

จะรวบรวมความกล้าเพื่อบอกรกัเขา อยากมอบให้เป็นของขวญัที่เขาเลอืก

ผู้หญงิจดืๆ อย่างเธอมาเคยีงคู่ ทั้งๆ ที่คนอย่างเขาเลอืกใครกไ็ด้ แต่คนที่

โดนเซอร์ไพรส์คอืเธอเองต่างหาก

“แอน คอื...ไม่ใช่นะ”

“ถ้าแอนไม่มพ่ีอเป็นเจ้าของห้างสรรพสนิค้าใหญก่ลางกรงุ พี่ยยุงัจะ

แต่งงานกบัแอนอกีไหมคะ” 
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“แต่งสจิ๊ะ พี่บอกแอนแล้วว่าพี่จะดูแลแอน” 

ศตายุพยายามปลุกปลอบ แต่หญิงสาวที่ร้องไห้น�้าตานองหน้ากลับ

รูดแหวนหมั้นออกจากนิ้วแล้วปาใส่ ชายหนุ่มทนัที

“ถ้าอย่างนั้นกพ็อเถอะค่ะ แอนไม่อยากให้พี่ยุดูแลแอนอกีแล้ว พี่ไป

ดูแลพวกผู้หญิงของพี่เถอะค่ะ” พูดจบก็หันหลังวิ่งกลับออกไปจากผับดัง 

เสยีงเพลงเร้าใจยงัดงักระหึ่มราวจะบบีหวัใจคนให้เป็นผุยผง

“แอน! โธ่เว้ย!” ศตายุสบถเสยีงดงั ฝ่ามอืหนาฟาดสตูลอย่างเจบ็ใจ

“ไม่ตามไปหรอืครบันาย”

“ไม่ต้อง ตามไปตอนนี้ก็ไม่มีประโยชน์ ผู้หญิงขี้แยมัวแต่ร้องไห้  

น่าเบื่อ รอให้เลิกร้องก่อน พรุ่งนี้ค่อยตามไปง้อ หัวอ่อนอย่างนั้นไปไหน 

ไม่รอดหรอก พรุ่งนี้นายสั่งดอกไม้ช่อใหญ่ให้ฉนัสกัช่อแล้วกนั”

“ครบั”

ศตายุหยบิแก้วเครื่องดื่มมากระดกลงคอรวดเดยีวแล้วกระแทกแก้ว

ลงบนโต๊ะอย่างเจบ็ใจ

“ผู้หญิงคนเมื่อกี้หายไปไหนแล้ว” เมื่อนึกขึ้นได้จึงกวาดตามองหา 

สาวสวยที่ท�าให้เขาต้องตา และเป็นสาเหตทุี่ท�าให้คูห่มั้นของเขาถอนหมั้นใน

คนืนี้

“คงจะหลบไปตอนที่ชุลมุนกนัครบั”

“ยงัไม่รู้เลยว่าชื่ออะไร”

“นายสนใจเธอหรอืครบั”

“ไปตามหาผู้หญงิคนนั้นมาให้ฉนัให้ได้ อย่าให้พลาดอกีล่ะ”

“ครบั”

“จดัการอย่าให้มขี่าวออกไปเดด็ขาด”

ผู้หญิงที่ศตายุก�าลังตามหาเดินหลบออกไปทางหลังร้าน แต่เห็น 
ลูกน้องของศตายุเดินมาทางนี้พอดี จึงเข้าไปหลบอยู่ข้างกระถางต้นไม้ข้าง
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ห้องน�้า รอจนกระทั่งฝ่ายนั้นจากไปแล้วจงึค่อยๆ ขยบัตวัออกมา หมายจะ

ออกไปทางด้านหลงัเพื่อไปหาหญงิสาวอกีคนที่ป่านนี้คงหวัใจสลาย

“อุ๊ย” เจ้าของร่างอวบเผลออุทานเมื่อชนกบัใครบางคนเข้า คราแรก

เธอคดิว่าอาจจะเป็นคนของศตายุ แต่เมื่อลมืตาขึ้นจงึพบว่าไม่ใช่ กลบัเป็น

ใครอกีคนที่ท�าให้เธอแทบชอ็กหนกัยิ่งกว่าเก่า

“เป็นยงัไงบ้างคุณ” 

ประโยคค�าถามนั้นท�าให้หญิงสาวรู้ว่าในเวลานี้เธอคือใคร และมา 

ท�าอะไรที่นี่

“เอ่อ ไม่ ไม่เป็นไรค่ะ” หญงิสาวพยายามดดัเสยีงตอบ ก้มหน้า ไม่ยอม

สบตาเจ้าของร่างที่ตวัเองเดนิมาชนเข้าอย่างจงั

“พวกนั้นไปกนัหมดแล้วละ อยากออกไปจากที่นี่ใช่ไหม ไปกบัผมส”ิ 

อาชวนิเอ่ยชวน เขาไปต่างจงัหวดัหลายวนัเลยคดิจะออกมายดืเส้นยดืสาย

สักหน่อย แต่ก็มาเห็นเหตุการณ์น่าระทึกที่ลูกชายรัฐมนตรีดังโดนคู่หมั้น 

จบัได้ว่าแอบมาจบีสาวอื่นกลางผบั แม้จะเหน็เหตุการณ์อยู่ไกลๆ แต่การที่

ชายฉกรรจ์ท่าทางไม่น่าไว้ใจหลายคนตามหาหญิงสาวตัวคนเดียวอย่างนี้ 

คงจะไม่ดแีน่หากคนพวกนั้นมาพบเธอเข้า

“เอ่อ...”

“มาเถอะน่า ผูห้ญงิตวัคนเดยีวกบัผูช้ายเป็นฝูงแบบนั้น ไม่ง่ายหรอก

นะคณุ” เขาถอดเสื้อแจก็เกตของตวัเองคลุมไหล่ให้หญงิสาว ฉดุข้อมอืของ

เธอพาออกไปทางด้านหลังทันที ท่าทางโอบประคองของหญิงชายคู่นั้น 

ไม่เป็นจุดเด่นในสถานที่เช่นนี้

“ขอบคุณนะคะ”

“ไม่เป็นไร คุณท�าให้ผมนกึถงึน้องสาวของผม คราวหน้าคราวหลงั

ถ้าไม่จ�าเป็นอย่ามาสถานที่แบบนี้คนเดยีวนะ อย่างน้อยควรพาเพื่อนมาด้วย 

เกดิมาเหยยีบตาปลาใครเข้าแบบคนืนี้อกีอาจไม่โชคดเีหมอืนคนืนี้” 

ค�าพูดของอาชวนิท�าให้สาวสวยนิ่งไป
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“ค่ะ”

“จะว่าไปคุณกด็ูคุ้นๆ อยู่นะ” 

คนฟังหวัใจหล่นลงไปกองแทบเท้า หลอกใครกห็ลอกได้ แต่หลอก

อาชวนิคอืสิ่งที่ยากที่สุด 

“ฉนัต้องรบีไปแล้ว ขอบคณุอกีครั้ง” หญงิสาวพดูเรว็ๆ แลว้ออกวิ่ง

ไปทนัที

“เอ้า เดี๋ยวสคิุณ อะไรกนัยงัไม่รู้จกัชื่อกนัเลย” อาชวนิส่ ายหน้า นกึ

แปลกใจที่ครั้งนี้เขาปล่อยให้สาวสวยวิ่งหนจีากไปต่อหน้าต่อตาเช่นนี้ “ท่าวิ่ง

ยิ่งดูยิ่งคุ้นนะ”

ทนายหนุม่เขม้นมอง แต่หญงิสาวปรศินาคนนั้นกห็ายไปเสยีแล้ว เขา

สอดส่ ายสายตามองไปรอบๆ 

“อย่างน้อยถ้าเรายงัไม่เหน็ กอุ่็นใจว่าคนพวกนั้นจะไม่พบเธอเหมอืน

กนั”




